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Bidrag (il Islands geognostiskc Fremstilling efter Opteg 
neiser fra Sommeren 1850. 

Af 

Theodor Kjerulf. 

lit geognostisk Kart over Island vil, saafremt det med nogen 

Sandhed skal ordne de forskjellige vulkanske Formationer, 

udfordre ikke een Sommers men flere Aars Undersøgelser. 

Imidlertid er det Ensartede mellem det forviklet Mangfoldige 

dog her saa stærkt udpræget, at nogle med Omhu valgte 
& 

Lokaliteters Detailbeskrivelse tænkte ind i et godt Situations¬ 

kart meget vel kunne udtrykke Landets geognostiskc Forhold. 

Krug von Nidda har til et Udkast over Islands geognos- 

tiske Bygning1) kun brugt to Linier og opstillet to Forma- 

*) Karstens Archiv f. Min. VII. 
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tioner, Trap til begge Sider og Trachyt paa et bredt Bælte 

lmdtefter fra SV. til NO. Island er senere befaret i de fleste 

af sine farbare Strækninger, og man har seet Niddas noget 

vel gigantiske Billede oplbse sig i mindre grove Træk. Kun 

tilsyneladende lider det i Storlied. Det rnaa give et sandere 

og storre Indtryk, naar forviklede naturlige Forholde kunne 

overskues fra et bekjendt i Naturen gyldigt Standpunkt og 

sammenfattes til et Heelt, end naar de inaae tillempes for at 

kunne ordnes om et Dunkelt og Ubekjendt. 

At ordne vulkanske Formationer, hvor et forsteningsfo¬ 

rende Grundlag mangler, hvor Stroget aldrig er skarpt, og 

hvor der overalt er en Mangfoldighed af Varieteter oftest med 

for Oiet sammenflydende Bestanddele, kan kun misligt skee 

efter Gangforhold og efter Niveau, ligesaa meget som efter 

Leining. Er hele Landet sammensat af vulkanske Systemer, 

ældre og yngre, tilsammen dannende en Bygning af een Grund- 

typus, kan dette paavises, saa vil det være indlysende, at de 

Underafdelinger, man kan opstille, ikke altid blive geognostisk 

vigtige. Ethvert Centrum for den vulkanske Virksomhed maa 

kunne have sine særegne Karakterers Peripheri. Produkterne 

af flere Udbrud kunne forenes under en Formation af samme 

Habitus, medens Aldersforskellen inden den kan være stor, 

uden derfor altid at være paaviselig. Fra samme Udgangs¬ 

punkt resultere igjen Udgydelser og Udkasteiser i vidt adskille 

Tidsrum, som ikke geognostisk falde sammen. Et oprindeligt 

Grundlag, hvis Spor man kunde vente at see, er ved atter 

og atter gjentagne Omsmeltninger udslettet; der bliver strengt 

kun een Formation af samme Habitus; til de sidste aktuelle 

Led knytte sig nogle af de ældre ved de organiske Rester, 

medens andre ved dem rykkes tilbage til de tertiære Dannelser. 

Forat undgaae altfor ofte gjentagne trættende Beskrivelser 

af Bjergarter, der dog ved Analysen maaskee ville ordnes 
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for en Deel efter en anden Nomenclatur, bruger jeg i denne 

foreløbige Fremstilling af Iagttagelserne følgende Benævnelser: 

tæt Trap, naar Blandingsdelene ganske forsvinde for Oiet 

i en frisk, mork, haard Masse; Traplava, naar der er tydelig 

Lavastruktur; Trap man dels te en, hvor Grundmassen endnu 

er tæt Trap eller Traplava; Wakke og Wakk emand el¬ 

ste en, hvor Grundmassen heel igjennem er decomponeret; 

Dolerittrap, naar den krystalliniske Grundmasse deler sig i 

kjendélige Bestanddele, der komme Doleritens (maaskee „Tra- 

chy-Dolerita) nærmest. Mange Wakker og Wakkemandelstene 

ere oprindelig Tuffe. Den tætte Trap har især Basaltens ud¬ 

mærkede Soilestruklur, uden at det dog hidtil er afgjort, om 

den efter den chemiske Nomenclatur kan regnes under Ba¬ 

salten. 

Islands mod SV. udstikkende Halvo, der paa den land¬ 

faste Side begrændses af Esjas Fjeldmasser, Thingvallavatn 

og dets Aflob Sog, er et jævnt affladnet Land med en Mid- 

delhoide af 400', som midtofter sin Længdeudslrækning bærer 

en Række Tuf- og Slakke-Fjelde, hvoraf enkelte sukkertopfor- 

mige naae 2000' CVifilsfell 20790* Ben lavere Deel langs 

Faxaljorftr bestaaer af graa, bænket Dolerittrap, som overalt 

er anslaaende i de efter lige Linier afskaarne Kyster eller 

hist og her trinviis stigende mod det Indre, hvor ikke Heder, 

Lavaer eller Fjeldrækkens yngre Bildninger bedække den; 

saaledes i Holmsberg ved Keflavik henved 200' mægtig. Man 

adskiller i Sammensætningen Feldspath COligoklas?), Titan¬ 

eller Magnetjern og utydelig Augit. Ved Yogar og Havnefjord 

mere grovkornig og med iblandet Olivin; omkring Revkjavik 

snart temmelig tæt, snart fuld af større Hulerum; de nederste 

Bænke med Anlæg til Soilestruklur. Ved Reykjanes1) fiin- 

O Gaymard. Voyiige en Islande, Mineralolie par Mr. Robert. 



4 Theodor Kjerulf 

kornig overgaaende til læt Trap. Mod Krisuvik tilbagetræ¬ 

dende for andre Trapbildninger med Tuf. Efter Mackenzie1) 

overdækker Reykjaviks Dolerittrap henimod Gård ar en Tuf af 

Wakkegrundmas.se med glas- og begstecnagtige Brokker; denne 

Tuf gjennemsættes længer hen af en Gang („greenstonea) med 

sort Glas som Saalbaand — eller det Forhold, som skal be¬ 

skrives ved Hals, gjentages her med en yngre (fra Vifley 

sandsynligviis sirygende) Gang. Dolerittrappen er fast den 

eneste Bjergart paa Island, der udmærker sig ved en krystal- 

linisk Udvikling gjennem hele Massen, idet hver af Bestand- 

delene kommer til nogenlunde lige Ret. Kornigheden betinges 

forresten meget mere end ved virkelig skarp Krystallinitet 

ved Fordelingen af en Mængde smaae Celler gjennem hele 

Massen, hvorved den uagtet Haardheden bliver poros. Sjeld- 
% m 

nere optræde større, meest enkeltsiddende Hulerum. 

Ved Holmsberg ligge i Bugten som' ganske partiel Bild— 

ning nogle Tufskikter med meget sonderslagne Skjæl. Tuffen 

er noget mere leeragtig end Fosvogrs. 

Den ved Keflavik fremspringende Deel af Halvøen, flad 

lige ud til Skagen, er nogen, afblæst, pidsket af Storm og 

Hav, overstroet med tilrundede Strandstene eller skarpkantede 

Blokke af Dolerittrappen, frasprængte ved Isvirkning. Spor 

af Skuring sees paa Bænkenes Overflade; men denne var saa 

knudret og veirslaaet, et ingen Aflæsning kunde gjores. 

Fra Vogar til Havneljord passeres Udkanten af de store 

Lavamarker, som indtage det Indre af Halvøen efter dens 

Længdeudstrækning. Overalt med skarpe og vredne Former, 

ofte som efter smaae ziirlige Bølgeslag, og med opkastede 

taglignende Rygge, der have en Revne midtofter, eller med 

Pseudokratre, lave Kegler med Hulerum under, og hvoraf 

O Travels in Iceland. 440. 
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nogle have foruden Gaser ogsaa blæst Asker op. En Deel 

af disse Strækninger, Hvassahraun1), V. for Havnefiord, bærer 

sit Navn med Rette; her vrider sig den smale Sti over cn 

skjærende og klingende Slakkeskorpe, ofte sælsomt opsnoet 

til phantastiske Skikkelser, rustfarvet paa Overfladen, mork i 

alle Revner. Denne Lava er, hvor den ikke i Dagen er op- 

skummet til Slakke, graaligsort, jern- og augitrig i Hoved¬ 

massen og med en Mængde udskilte smaae Feldspathkryslaller. 

O. for Havnefjord moder en anden Lavastrom, om muligt 

end mere forrevet i sin Dagflade, gjennemsat af Sprækker og 

Huler. Den er tættere, blaalig, meest med storre og fladere 

Celler, der falde i bestemte Retninger. Paa Cellerummene 

Augitnaale, i Grundmassen Kalkoligoklas2} og rigelig udviklet 

Olivin, der, som altid, optræder enkeltsiddende som Korn eller 

Krystaller. 

Mange af disse Lavaer have alter skjult de Aabninger, 

hvoraf de ere fremvældede. Nogle af dem ligge temmelig 

isolerede, helde kun lidt, og man skuer sig forgjæves om efter 

nogen Krater. Men Hovedudgangspunkterne ere at soge ikke 

langt borte i de vulkanske Linier mellem de spidse Fjelde, 

Vifilsfell, Trolladyngja, Keilir og henimod Iteykjanes. Lava- 

inarkerne stige langsomt til deres Fod og udbrede sig ogsaa 

paa den anden Side disse Slakkeopstablinger mellem Tufryggenc 

omkring Krisuvik. Dybe Revner, lobende i Zikzak, men 

folgende en Hovedretning efter h.33), sjeldnere h.5, ere hyppige. 

Ved Fosvogr S. forReykjavik bedækkes den her tydeligt 

D Hraun er den islandske Benævnelse Tor al Lava, der ved Fonn og 

Farve tydelig for Alle angiver sig som saadan. 

2) Cfr. Forchhammer, Meddelelse om isl. Mineraler. Kgl. Dansk. Yidensk. 

Selskabs Afhandlinger, X, 

3) Alle Strogangivelscr ere retvisende, angivne i Timer ogOttendcdele. 
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skurede Dolerillrap paa et Stykke inderst i Bugten og langs 

med den af en fiinkornig til tæt Tuf, der ogsaa træffes ved 

Havnefjord. Her og ved Kopavogr udmærker den sig som 

conchylieforende. Ved Fosvogr naaer den en Mægtighed af 

20—30', * afskaaret langs Kysten og indhulet af Brændingen. 

Den optræder snart ined grovere Lag som Conglomerat eller 

Breccie, snart haard, snart los til rivelig; tyndskifrig vexler 

den da med loskornede tykkere Skikter. De grovere Be¬ 

standdele ere Brokker af alleslags Trap og Lavavarieteler, 

samt brunliggronne Palagonitkornfra mærkelige til mikro¬ 

skopisk skimrende i Massen. Tuffen er forskjellig farvet, 

brun, blegrod, graablaa, enkelte Skikter ganske leerartede. 

Fra Torvdækket over finder ansamlet Vand Yei nedad og 

udsier igjen i Profilet ved Soen gjennem visse Skikler. 

Paa Siderne af smaae Sprækker, hvorfra Dampe have faaet 

Udvei, horizonlal stængletAfsondring. Iden haardere, graa- 

blaae lceragtige Tuf forekomme Bivalver (mya), existerende 

Species. De ligge lukkede og fyldte med Tufsubstants, eller 

opslagne baade som Aftryk og i Skal med frisk Farve. Hyp¬ 

pigst ere Skallene brækkede. Tuffen viser sig baade ved 

sin ringe Udstrækning og ved de ofte vredne, korte, under 

spidse Vinkler hinanden overgribende Skikter, som en Kyst- 

biidning (Profil Fig. 1). 

Forholdet mellem ViSeys Trap og Reykjaviks Dolerittrap 

er ikke klart. Bænkene helde paa begge Sider Sundet svagt 

mod hinanden. Dolerittrappen ved Hvalfjoriir, lig Guldbringe- 

syssels, er imidlertid ældre end Esjas Trap, der ligner ViSeys. 

ViSey har Gange efter h. 1,4 af mork tæt Trap med horizontal 

Soilestruktur. Ved en af disse Gange ere Bænkenes vertikale 

*) Om Palagonit cfr. Bunscn, Annalen der Chcmic u. cl. Pharmaeic. 

LXI, 268. 
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tykkere Soiler adskilte og igjen forkittede ved et begglindsende 

Lak eller et vulkansk Glas, som ogsaa hist og* her afdeler 

Soilerne paatværs1)- 

Slrax over Hafravaln paa Yeien til Seljadalr optræder 

over Dolerittrappen lys, pladeformig bænket, tæt Trap, rig 

paa Feldspath, og grov Tufbreccie med Palagonit i Binde¬ 

middelet. I Seljadalr paa begge Sider af den lille Elv findes 

mellem Palagonittuf næsten reen Palagonit i storre Masser 

eller som „Palagonitfelsu. Waltershausen, der forst erkjendte 

Palagonit som egen Mineralsubstants i Ætnas Tufle, fremstiller 

dens renere Optræden her som en Udsondring af vulkansk 

Conglomerat, hvori den ellers danner Bindemiddelet.2) Mæg¬ 

tigheden naaer 50'. Underlaget er augitiske Slakker og 

Asker, rivelige og congloineratisk sammensatte. Palagonit- 

skiktet er yngre end de Trapfragmenter og vulkanske Slakker, 

hvormed det danner et Conglomerat, og ældre end en Trap- 

gang og et derfra sandsynligviis udkilet Leie. Jeg har Intet 

af Væsentligt at tillægge. Efter Bunsen forekommer ogsaa 

Palagonitfels paa Plateauet 1^ gr. Miil O. for Kråkr, paa 

Veien til Eyafjor<5r, i Vexelleining med Trap og Tuf. 

Paa Veien til Thingvellir folge nu lignende Trapbildninger 

som ved Hafravatn. Paa Mosfellsheiåi i et Niveau af om¬ 

trent 400' over Havfladen saa jeg mellem de omstrdede til¬ 

rundede Blokke nogle af et Hoveds Storelse med fastsiddende 

Balaner — et Beviis paa en i en geologisk ikke meget fjern 

Tid stedfunden betydeligere Stigning, end den, Fosvogrs 

conchylieforende Tuf angiver. 

Paa Mosfellshei<5i Lavaer med lose Tuffe o: brune og 

sorte kornige Asker. Lavaerne strække sig fra Foden af 

J) Robert Pag. 38. Og Atlas geol. 

2) Physisch-gcographische SUizze von Island. Gottingcr Studien 1847. 
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Armannsfell og- Skjaldbreid i NO. til Vifilsfell i SV., sluttende 

sig der til Guldbringesyssels Lavamarker. De ere moderne 

o: de ligge som Stromme frit i Dagen, men næsten alle for¬ 

historiske. Thingvallavatn og en Deel af det brede Dalstykke 

ved Thingrellir mellem de to dybeste Gjå’er indtage det lavere 

Niveau af 350', medens Mosfellsheidi naaer mere end 100' 

derover. Et Profil (Fig. 2) tværs over Dalen viser en Ned¬ 

styrtning, der ikke vil synes ubetydelig, naar man seer hen 

til Thingvallavatns Fladerum; Soens Grændsclinier tilhoire og 

tilvenstre ere fortsatte i de dybe Revner Almannagjå og Hraf- 

nagjå, h.2,7—h.2,1, derudmærkesig mellem mangfoldige mindre. 

I Bunden af den benved 100' brede Almannagjå har man Rev¬ 

nens ene Væg paa den ene Side, opstaaende som en næsten 

ligesaa hdi Muur, afdeelt i Lag efter Stromningen og med en 

crenelleret Tinde, den knudrede Skorpe iProlil; paa den an¬ 

den er Muren kun 40—50' hdi, Lagene helde mod SO. Om¬ 

vendt er Tilfældet ved Hrafnagjå, men Forholdet der ikke saa 

regelret. Lavaen er tung, graablaa, jernrig, med hyppig Feld- 

spath og lidt Olivin; næsten overalt er den soileformig af¬ 

sondret. De mindre Sprækker lobe i Zikzak efter Soilesidernes 

Vinkler; hvor Grunden er opbrudt efter Revner, Viftestilliri¬ 

ger etc. 

Midt i Soen er efter Robert en lille Eruptionskrater, hvis 

Trakt staaer fuld af Vand. NO. for Thingrellir mellem Hof- 

mannaflotr og Tindaskagi ligge flere. Den store Mængde saa 

ensartede, Dolerittrappen meget nær staaende Lava tilhorer 

forskjellige Udgydelser, der have udjævnet de betydelige Fla¬ 

derum, hvorover de ligge. Fjeldrækkerne efter Længden af 

Guldbringesysscl og mod Krisuvik bestaae af opskiktede brune 

Tufle og Traplavaer, de enkcltstaaende Kegler afSlakker, an- 

hobede over de vulkanske Aabninger — eller: Sammensæt¬ 

ningen er som ved Laugardalr, Bjarnarfell o. s. v., hvor dog 
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de spidse og forrevne Former, der angive de vulkanske Ud¬ 

gangspunkter, tabe sig mere mellem Talfelpartiernes jævne 

Linier. 

Paa Lyngdalsheidi under samme Niveau som MosfellsheiSi 

. fremdeles Lavaer, gjennemsatte af Revner eller med store 

Hulerum, aabnede ved Tagets Sonderbristning; dertil paa 

store Strækninger de tilhorende brune og sorte kornige Asker. 

Tintron1) paa LyngdalsheiSi er en liuul liden Konus med en 

Mund oventil, hvorom Slakke hænger som stivt Skum, og med 

en kun alentyk Lavastok, udhængende paa den ene Side. Lig¬ 

nende Hornitos ere ikke sjéldne paa Island, de ere Pseudo- 

vulkaner, i Lavaerne eller Slakkerne oppustede Blærer. Olaf- 

sen omtaler 7 saadanne i Hraunet paa Vestre Skar8sheiSi og 

siger, de kaldes „Straakara o: Drenge. — Det nærliggende Rei- 

darbarmur er som flere Hoider mod NO. sammensat af sorte 

augitiske Slakker; benved 1000' hoiere opstikke de hist og 

her med vildere Former over Taffelpartierne, saaledes oppe 

i Fjeldet under MiSdalr. 

Ved Laugarvatnshellrar, hvor de lose Ophobninger af 

Asker, Sand og Blokke, eller Tuf-Alluviet, naae en Mægtig¬ 

hed af 200/, begynd© faste Tuffjelde, afskaarne i S. og SV, 

mod Slettelandet med de store Elve, og stigende i Taffelpar¬ 

tier over dette med Afsatser paa 300—500—1000'. Tuffen 

er horizontalskiklet, lysbrun, Grundmassen fuld af rustfarvedc 

Palagonitkorn og med større vulkanske Brokker. Sjelden sees 

et Cindkilet) Leie afTraplava, lidet mægtigt. Mægtigt optræ¬ 

der Traplava kun i Stromleier og Gangstokke. Saaledes ved 

Laugarvatnshellrar sort, ligeformig blæret og med Anløbs¬ 

farver; derover Tuflag indtil 150' mg. Lignende er Anord¬ 

ningen i den hele, paa enkelte Stykker afbrudte, Formation 

J) Cfr. Roberts Allas gcol. 
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mellem Långjoklen og Eyaljallajoklen. En nordostlig Hoved¬ 

retning gjor sig gjældende i Elvelobet, Heklas Kjædetog og i 

de meget hyppige Afskærings-Linier efter li. 3, hvor stedse 

Profiler med Lagordning komme tilsyne. De forherskende 

brune Tuffe bestemme Landskabets Lokalfarve; Formerne ere 

jævne, ensartet ailoser det ene Taffelparti det andet. Tuffen 

naaer ofte en Mægtighed af 100—200' uden Afbrydelse. 

Traplavaen optræder især i de nedre Afdelinger, hyppig lys 

og klingende med tynd Pladestruktur, der bliver til den samme 

Pseudo-Skifrighed, som Heklas nyeste Lavaer besidde, betinget 

ved meget fladtrykte, fast mikroskopiske Celler. 

Det vide Sletteland mellem Linien af Tuffjelde fra Lau- 

gardalr til Haukadalr og Thjorså har en Middelhoide af 3— 

400', er bedækket af Alluvier, Myr og tuet Græsbund, opskaaret 

af Elve og besat med 100—200' hoiere opragende Tunger 

af skuret Traplava eller tæt Trap, sjeldnere med afsondrede 

Taffelpartier, der naae 1000'. Hvor Hvitå, Laxå og Bruarå 

forene sig, er Hoiden kun 150', under Hekla 300'; herfra 

bliver Sletten jævnere, sænkende sig som uoverskuelig Flade 

mod Havet i SV. Blokkene paa Mosfellshcidi med Balaner 

vise, at hele denne meget lavere Strækning i en ikke fjern 

Tid har været under Vand, Bunden af en Fjord. Den store, 

afVand udbredte og fordeelte Tufformation blev da udstykket, 

det Bortskyllede atter ophobet i Alluvier. Ogsaa Elvene, 

der ved sit svagt heldende uvisse Lob let oversvømmede store 

Strækninger, have siden efterladt saadanne. 

Enkelte Optegnelser fra denne Strækning: Ved Middalr 

Tufconglomerat med sparsomme Palagonitkorn; mellem Brok¬ 

kerne især Klingsteenlavaen hyppig. Bindemiddelet er lost, 

Tuffen derved let destruerbar, som saa ofte Tilfældet, og hvad 

de rindende Vandes dybe Indskjæringer vise. — Ved Bruarå 

Lava som ved Hrafnagjå. — Laugarfjall ved Gcysir bestaaer af 
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den klyvelige klingende Traplava, eller Klingstcenlava, som 

man kunde kalde den; graablaa til smudsig violet stribet Grund¬ 

masse med hyppige Feldspathnaale og Olivin. Andre nævne 

her Trachyt. Islands mere trachytlignende Bildninger, der 

udmærke sig ved lyse Farver, skarpe Farver, #ofte ved Soi- 

lestruktur, har aldrig Olivin — denne, det maa mærkes, i 

Forhold til Trachytporphyrens Sammensætning let oploselige 

Bestanddeel i frisk Trap. — Bjarnarfell som Fjeldene ved 

Laugarvatn. — Anordning af Alluvier i et Bækkeleie mellem 

Tungufljot og II vi tå: overst Torv, saa fim sort augitisk Sand, 

derpaa grovere, saa los guulbrun Palagonittuf, nederst rode 

og blaasorte decomponerede Tuffe, halve Leerbildninger. 

Hyppige ere gangagtige Linier efter den herskende Spalte- 

retning, hvorefter enkelte Partier have sænket sig, andre ere 

opskudte. Saaledes ved Klopsvatn nær Hvitå i h. 3,6. Af¬ 

sondringen i vertikale Soiler adskiller oftest strax disse Linier 

fra Gangliniernes i horizontale. Her vexler derhos Traplavaen 

med vulkansk Conglomerat og Breccie; Bindemiddelet aske- 

agtigt, Brokkerne meget blærede, i Dagen sonderfaldende. 

Omkring Hruni er det samme Conglomerat hyppigere, derhos 

finere Tuffe og Klingsteenlavaer. De sidste tilhore meest de 

lavere Partier, saaledes ved Solheimr omkring Laxå nederst 

stribede, tætte eller blærede Traplavaer og derover brune 

Palagonittuffe. Fjeldene naae her 800' over Aaen, eller i 

det Hele 1200', og danne en Gruppe for sig ligesom de 

lignende omspredte Taffelpartier, Midfellsfjall, YorSufell o. fl. 

Der er forresten ingen anden Regel i Anordningen, ingen 

regelret Yexling. Waltershauscn anfdrer1) fra Egnen ved 

Hruni gulhvid skifrig eller hvid tæt Trachyt i stokformige Masser, 

gjennemsatte af Trapgange. Stroget N. 42. O. og N. 65 V. 

J) Gottingci* Studien 1847. 379 og 416. 
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Profil fra Thjorsås hoire Bred ved Thjorsårholt (Kig. 3). 

a og b) hærdet Tuf af fiin Askemasse og med rodt og gront 

Skiferieer som Lak paa Sprækker og mellem Bæn¬ 

kene. 

c og d) tæt Trap. 

O lille Nedlober af Trapbænken over. 

e) Torvdække i Dagen. 

Det Hele 50—80' mg. I Flodleiet selv og paa begge 

Bredder en udmærket porphyritisk Lava, der har ilydt om¬ 

kring Skardsfjall og optræder i Dagen med karakteristisk 

knudret Overflade. De hyppige og store Krystaller af glasagtig 

Feldspath med ufuldkommen Fladeudvikling, indvoxede tillige¬ 

med Olivin i den storcellede Lava, ere Anorthit1)- Et Laug 

O Gentil (Annalen d. Ch. u. d. Phartn. LXVI) anseer Mineralet for nyt 

og kalder det Thjorsanit. Middelet af to af mig udforte Analyser 

give nærmest Anorthitcns Sammensætning. 

I. Med kulsuur Natron. 

a) Anvendt Mineral 1.094. Kiselsyren undersogt med kulsuur Natron 

og af det Uoploste bestemt smaae Qvantiteter Baser. Kiselsyre 

0.426. Lcerjord 0.039. Jernoxyd 0.007. Kulsuur Kalk 0.002. 

b) Leerjord og Jernoxyd fældt samlede, skillet ved Kali, paanyt oplost 

og fældt, hvorhos bestemt de smaae Qvantiteter af Kiselsyre og 

i Jernoxydet ogsaa af Kalk og Talk. Leerjord 0.366. Jernoxyd 

0.009. Kiselsyre 0.026. Kulsuur Kalk 0.047. Pliosphorsuur 

Magncsia 0.009. 

c) Hovedkvantiteten af Kalkjord bestemt som kulsuur Kalk 0.265, 

derpaa Talkjorden som phosphorsuur 0.015. Kiselsyre 0.009. 

II. Med Flussyre. 

a) Anvendt Mineral 1.630. Det efter Inddampning med Svovlsyre 

Uoploste veiede 0.393; behandlet med kulsuur Natron, det Fra- 

filtreredc oplost i Saltsyre og uopsluttet Mineral derved bestemt 

lil 0.018. Altsaa svovlsuur Kalk 0.375. 

b) Leerjord, Jernoxyd og dermed folgendc smaae Qvantiteter bestemt 

som for. Det fraskilte Jernoxyd gav efter gjentagendc Behandling 
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i denne Hraun paa den hoire Bred har en Temperatur af 

32°,4 C. 

Skardsfjall, rode TufFe, fiinkornigc til tætte askeaglige, 

grovkornige, knudrede af ruslfarvede Brokker, samt tæt Trap 

og Klingsteenlava. Herifra mod NNV. tilHvitå, Thjorsarkolts 

Porphyrlava over store Strækninger. Klingstene og Trap i 

Stokke som Kolonneknipper. Tuf og Conglomcrat som for. 

Flere Enkeltheder ere kun trættende. Paa livitas hoiere Bred 

mod Skalholt Doleriltrap, og vedsiden deraf tæt sort Trap, 

men Forholdet mellem begge heller ikke her oplysende. 

Det beskrevne Sletteland gaaer forbi Skaråsfjall op under 

Hekla. Fra Hals og Selsund ved Tufkjædernes Fod, som danne 

Heklas Formure, med et Middelniveau af 400' sænker Sletten 

sig jævnt i store Flader mod Havet. Den fjernere Strækning 

med kaustisk Kali endnu Leerjord. Leerjord 0.561 -f- 0.046. 

Jernoxyd 0.011. Kulsuur Kalk 0.139. Phospliorsuur Magnesia 

0.015. 

c) Kulsuur Kalk bestemt i den for Leerjord og Jernoxyd befriede 

Solution 0.139. 

d) Magnesia skilt fra Alkalierne ved Ba ry tvand og derefter bestemt 

som svovlsuur Magnesia 0.022. Baryten bortskaffet af Solutionen 

ved kulsuur og kaustisk Ammoniak. Af det efter Salmiaksaltenes 

Afdampning i Vand Uoploseligc og Frafiltrerede, Leerjord 0.003, 

Jernoxyd 0.001. Chloralkalier 0.069. Kaliumplatinchlorid 0.081. 

Suurstof. 

Kiselsyre 42.13 

Leerjord 37.01 

Jernoxyd 1.46 

X Kalk 16.15 

Talk 0.60 

Kali - 

JVatroii- 

— 42.13 

37.92 37.46 

0.74 1.10 

16.14 16.14 

0.80 0.70 

0.97 0.97 

1.45 1.45 

99.96 

832 

5.341 

4 

3 

1 
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er mellem Englandet bedækket af Flodernes Alluvier, Sand 

og Asker, slemmede og ordnede efter Tyngden; nærmere 

under llekla ere Tufle og Lavaer fordeelte vedsiden af hver¬ 

andre paa det svagt heldende Plan. Hvor Rangas Indskjæ- 

ringer vise Profiler, vexle Tuffe med Lavaer. Ved Klofi 

Anorthitporphyr; Lavaens Underflade er, hvor den har flydt 

over Tuffen, slakket eller rettere blot knudret og paa Skor¬ 

pen sammenbagt med Tuffen. I de blbde, let tildannelige Tuffe 

har Vandet ofte udskaaret Vægge med symmetriske Linier, fast 

som efter Skjonheds Regler. Denne Lavstrækning, dybere 

indskaaret og derpaa hoiere loftet, vilde med jævn Overflade 

vise svagt heldende Lag, finere og grovere Tuffe og Asker, 

vexlende med Lavaer paa og ved hverandre; et isoleret rundt 

omskaaret Parti vilde have Udseendet afBurfell paa den anden 

Side Thjorså. 

Det egentlige llekla naaer noget over 4500', meest op¬ 

stablet af Slakker og besat med Askekegler; kun de Lavaer, 

som have flydt ned over Bjergets sleile Sider, opstive den 

skrobelige Bygning og give den Fæste. Til begge Sider stikke 

skarpe Tufrygge iveiret til 1000 og 1500', folgende en Ho¬ 

vedretning i h. 4 eller OKO. Man tæller mindst 5 Hovedtog 

af tildeels stykkevise Kjæder, llekla ligger paa det midterste 

paa en Basis af benved 2000'. Mellem de steilt opstaaende 

ofte vildt forrevne Tufrygge er Alt Lavamarker og Asker; 

Tuffens guulbrune Farve stikker grelt af mod det giindsende 

sorte vulkanske Sand, de knudrede morke Lavaer, de matte 

Asker. Det hele saaledes karakteriserede Feldt indtager over 

6 danske Kvadratmile; mod O. og S. sioder det lige op un¬ 

der Torfajoklcns og Tindfjallas snedækkede Masser. Med 

Udsigt over Slettelandets græsrige Strækninger og den mæg¬ 

tige Havlinie, der opstiger i Horizonten, rage lleklas Formure, 

Tufryggene, skarpe op i lange Tog med skraatstillede Skikter. 
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Det taffelfonnige Burfell med sine svagtheldende Bænke al* 

Tuf og Trap danner paa anden Side Thjorså dermed en Kon¬ 

trast. Midt paa den rnorke Scene, mellem sine Kjæder, sine 

Lavastromme og Askemarker, sine underordnede lavere Kra¬ 

terkegler, kneiser kolossal Hekla; derfra har man mod Nord 

og Ost Skuet over Landets indre med Jokler besatte Plateau- 
•• 

strækninger, lutter dpdsstille Ode. 

At afstikke de mange historiske Lavaers Grændser er et 

hoist mdisommeligt Arbeide og, saafremt det ikke er et heelt 

detailleret Kartarbeide, af liden Interesse. Waltershausen har 

lovet et Kart over Hekla. Medfølgende Udkast over en Deel 

af Ileklas Tufkjæder og Lavastrækninger skal kun give et 

geognoslisk anskueligt Billede af det Heles Anordning. 

Tuffen i Kjæderne er den sædvanlige ved Palagonitkorn 

karakteriserede og med vulkanske Brokker. Enkelte Bænke 

beslaae næslen heelt af saadanne, det gulbrune kornige Bin¬ 

demiddel forsvinder, de blive Slakkeconglomerater; andre ere 

besprængte med Stykker af vulkanske Bomber, kjendelige 

ved den skaalformige Afsondring og den indad mod et Cen¬ 

trum radierende Struktur. Spor af Kratertrakter findes i og 

ved Tufkjæderne, saaledes paa den sydlige Ende af Tindel- 

fjalls Ryg med overalt udad heldende Skikler, en Sprække i 

SV. og Bunden bedækket af Aske. Det 990' hoie Tindelfjall 

hænger sammen med det 440' hoiere Bjolfell ved et lignende 

som en Halvkreds gjenslaaende lavt Parti, hvor Skikterne 

dreie sig. Faldet er i det Hele taget mod NV. i de vestlige 

Kjæder, mod SO. i Selsundskjæden og de ostligere; men disse 

Kjæder ere ikke oprykkede paa engang, de mangfoldige 

buede Ledforbindelser mellem vedsiden af hinanden lobende 

Tog, ligesom endnu mere anomale Skiktstillinger, vise, at de 

ere oprykkede i flere Sæt efterhaanden, dog nogenlunde i 

Stroget — hvad der netop tilhorer Rækkevulkaner. I Selsund- 
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kjæden optræder nederst de samme klingende Lavaer som 

for beskrevne. Da de saaledes anstaae i Ileklas Basis, er det 

ikke paafaldende at finde dem lose paa Bjergets Sider, udkas¬ 

tede og ved Stddet losnede i sine Klyvninger. Hvert enkelt 

sldrre Stykke ligger da deelt i mange vedsiden af hinanden 

staaende Blade som et Spil Kort. Det maa være disse Stene, 

en Reisende har betegnet som primære Bjergarter, udslyngede 

af Hekla. Virkeligt faae de en fjern ydre Lighed med visse 

Urskifere. 

Indskydningen er paa Bjdlfell over Hals 60—80° V. 10. 

Hovedretning af denne vestligste Kjæde h. 4,1, stykkeviis h. 5,7. 

Midt. for den med Asker bedækkede Dalbund mellem Bjdlfell 

og Tindelfjall 60° V. 7, 45° S. 5,4 og 30° S. 2,2, Alt efter- 

haanden. For Enden af Tindelfjall 20° S. 12, lige over for 

Kratertrakten 10° N. 3,5, paa Ostsiden 20—45° S. 12,3. 

Tindelfjalls Ovcrste forrevet og takket. I dets fortsatte Ret¬ 

ning h. 4, i en overalt af Lava omflydt Ryg længer op 45 — 

60° V. 9,6 og Afsondringer i N. 5,6, men ogsaa i mere 

uregiede Retninger. VNV. for Næfrholt, i Bjolfelis fortsatte 

Strygningslinie, under Foden af de opreiste Kjædestykker ho- 

rizontale Tufskikter; i Kjædernc 30° N. 12, 10° N. 2,6, hyp¬ 

pigst 10—20° V. 10,2. Længer op mod Saufiafell kan Toget 

forfolges i h. 4—h. 4,2 med Afbrydelser og Faldet stærkt til 

begge Sider. Under Bjolfelis sydlige Ende ved Ilaukadalr 

horizontale Skikter. S. for Selsund i Selsundskjæden 60—80° 

O. 10,6 og O. 7. Overst 80° S. 2,1. Hovedretning af Kjæ¬ 

den h. 4. Den nærmeste ostligere Kjæde 45—60° O. 8. — Af 

disse Aflæsninger folger, at de vulkanske Kjædedannelser her 

skee ved Spalteopbrydning, ikke paa langt Strog i eet Sæt, 

men efterhaanden fortsat med Afbrydelser og Kraterstillinger. 

Allerede lige ved Foden af disse Rygges Paralleltog er den 

oprindelige Skiktstilling uforandret. 
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Af de betegnede Lavaer udmærke sig 7) under Næfrholt 

og derfra langt udover Sletten som porphyritisk ved hyppig 

Anorthit og med Olivinkorn, lig Thjorsårholts Lava. De 

ovrige ere hinanden for Oiet meget lige; fra hver af dem 

kunne utallige Varieteter samles, fra tætte lil skumagtig op- 

blærede. Lavaen 1) fra 1845 er under Slakkeskorpen meest 

tæt med fladtrykte parallelliggende Celler, udstrakte efter 

Stromdirektionen, hvorved, naar de ere meget fine, den sæd¬ 

vanlige Klyvelighed opstaacr. De parallele Cellers Linier 

krydses undertiden af andre, der angive partielle Gasudvik¬ 

linger CProfil Fig. 4). Det rnaa bemærkes med Hensyn til 

de Strukturforhold, som mange af de i disse Optegnelser 

nævnte Klingsteenslavaer, klingende Trap o. d. vise, at Lineær¬ 

strukturen eller Stribningen i de moderne Lavaer ingenlunde 

fra de forskjellige Steder i samme Sirom er parallel med 

sig selv eller med Strommens midiere Slrog og Heldning. 

I Lavaen fra 1845 er den ofte steilt indskydende i opsprin¬ 

gende længere Partier, der ligge opvæltede som efter Ploug 

og ere afdeelte i flere Bænke. — Feldspath (Oligoklas1) er 

meget sjelden som udskilte tydeligere Krystaller, hyppigere 

som for Oiet forsvindende Naalc; de flade Cellerum slumre 

hist og her indentil af meget fine smudsiggronne Augitspidser. 

Paa flere Steder — lige V. for 6 — var endnu, Juni 1850, 

efter 5 Aar Gasudviklingen ikke ophort, og Salmiak afsattes 

omkring Fumarolaabningerne, hvori Thermometret steg over 

80° R. — Lavaen 2) ved Selsund opviser meget lælte og 

morke Varieteter uden Spor af Celler. Lavaen 3) fra Rau6- 

dldur har lignende og andre ved svag Giands og fladmusligt 

Brud obsidianartede. En tæt klyvelig rodviolet Varietet herfra 

Cfr. Genth Annalen d. Ch. u. Pharm. LXVI og Rammelsbcrg lVtes 

Supplm. 

2 
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ligner Laugarfells Klingsteenslava. I en meget pords Varietet 

forekommer paa Cellevæggene el hvidt Mineral, maaskee an¬ 

grebet Feldspath. 

Paa det egentlige langstrakte af Slakker opstablede og 

med Askekegler besatle Hekla ligge nogle hundrede Fod under 

Toppen de fein Kratre fra 1845 over en Spalte i h. 4,3, der 

forbinder dem. En stor aaben Konus, opskiktet af rode og 

sorte meget porose Slakker og Lava, omgiver næsten i sluttet 

Kreds de to oversle, hvoraf den ene er et cylindrisk nedgaa- 

endeHul og den anden en fritstaaende Slakkekegle inde i den 

storres Circus ligefor Sprækken i SV. Fra begge udvikledes 

sure Dampe, Salmiak og flint Svovl afsattes som Efflorescents. 

Ogsaa en gulrod gjennemdampet Tuf horer til Sammensæt¬ 

ningen af den ydre Konus. Rundt omkring den ligge sorte 

giindsende Asker af grovere og finere Korn. I Syd for de 

aabne nyeste Kratre ligge nedover det heldende Fjeld ældre 

i en Række efter li. 2,5 med vældige Askekegler. Heklas Top 

klovedes ved Eruptionen 1845 af en dyb Spalte i h. 7, 4. 

Ved Foden af Hekla udmærker sig den gamle Krater 

Rauftoldur ved sin isolerede Plads midt mellem Kjæderne og 

ved sine ildrode lette Slakker. Kraterbunden naaer en Hoide 

af 990', eller kun lidt over 600' over Hals, hvor en Lava, 

der maa skrive sig fra Nærheden af Raudoldur, ender. La¬ 

vaen 2), Selsundshraunet, har paa Længden af en Miil fra 

Hoiden af Rau5oldurs Kraterbund til Selsund (4950 en jævn 

Heldning af omtrent 500'. Den synlige Mæglighed af de 

enkelte nyere Lavastromme er i Almindelighed fra 30—50'. 

Bredden er undertiden ret anseelig, saaledes af den nyeste 

Hraun N. for RauSoldur. Den med 8) betegnede Strækning 
/ • 

er som et vildt oprort Hav af forskjellige Lavaer, der indtage 

den hele Bredde mellem Heklas Sydost-Side og Vatnafjall. 

Paa begge Sider af det egentlige Hekla er Niveauet mellem 
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Kjæderne lioiest, RauSoIdurs kan sættes som Middel; derfra 

skraaner det mod SY. langsommere mod NO. 

Hvide Pimpstene ere ikke hyppige. Enkelte Stykker 

sees under den nyeste Hraun over Næfrholt. Yed Selsund 

hele Bænke deraf med Birkerester, tildeels i begyndende Mi- 

neralisation. De sædvanlige Lavaers Pimpstene ere lette 

Slakker, rode og sorte, eller med Anløbsfarver. Ilvid Pimp— 

steen tilhorer Obsidianen. Fra Hrafntinhraun har jeg seet 

Haandstykker af sort giindsende Obsidian, der slribeviis udlober 

til Pimpsteen som Skum. 

Heklas samlede vulkanske Territorium mangler rindende 

Vand. Snevandet som Dagvandet stiger Dybet mellem de 

opstablede Slakker; nærmest under Heklas Fod findes ingen 

Kilder. Jordbunden er overalt skikket for Vandets Nedgang — 

det kornede Sand, de sugende Asker, Lavaerne med Celler 

og Bristrevner. Forst under de ydersle Tufrygge bryde 

Kilder frem, men her rigeligt. Middel af flere langs Bjolfell 

og Laugfell opvældende 2°,5 C. En lige ved Hals havde en 

konstant Temperatur af 2°,2 C. Skikternes Stilling og Dal¬ 

bundens hbiere Niveau indentil bag Kjæden CHåls 363', indre 

Dalbund 660% Selsund 4950 begrunde Kildernes Optræden 

netop paa denne Linie. Yed Selsundskjædens Fod 3°,2 C. 

Jordbundens Temperatur paa Island er noget hoiere; Lottin 

anforer 3°,41 C. (Brond ved Skarfisfell) og 3°,45 som mid¬ 

iere Temp. overhovedet. 

De geognostiske Forhold ved Islands varme og springende 

Kilder ere meget almindelige. Mærkelige blive de ved de 

udbredte Decoinpositionsprocesser, som de betinge. VedKri- 

suviks og ReykjahliSs Solfatarer, hvor efter Bunsen Svovlgas- 

arler og Vanddampe bryde op af Grundens Palagoniltufle, 

optræder Gips, Svovl, Fjederalun og lidt svovlsuurt Kobberoxyd 

som Fumarolprodukter, idet Palagonittuffen forvandles til Leer- 
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bildninger, jernfrie og- jernholdige, eller til hedt Slam med 

Skorper af Svovl og Leer. De alkaliske Kilder ere de almin¬ 

deligste paa Island, og virke fornemmelig ved Kulsyre og 

Svovlvandstof; de ere periodisk springende (Geysir), kogende 

CHver), eller blot varme (Laug). Tilgangen ved disse De- 

compositionsprocesser samt Spring- og Kogekildernes Meka¬ 

nisme er fornemmelig af Bunsen studeret og udviklet i ud¬ 

mærket instruktive Afhandlinger1). 

Det System af Geysirkilder, Hvercr og Laug, hvorunder 

ogsaa den tidt besogte og beskrevne Store Geysir horer, 

ligger ved Foden af det henved 150' over Alluviallandets svagt 

bolgede sumpige Strækninger opragende Laugarfjall. Leinings- 

forholdene ere ingenlunde oplysende. Laugarfjall synes om- 

leiet af lutter yngre opsvommede lose Tufle, hvortil selv de 

under Geysirkonussen komme til at regnes. Klyveligheden i 

Klingsteenlavaen gaaer i flere Retninger, ofte vertikall. Paa 

Nordenden af Laugarfjall Gang indsk. 85° N. 3,3. 

Store Geysirs Konus er opfort af Kiselinkrustationer, er 

oventil afstumpet og indeslutter et stort tragtformigt Bassin, 

i hvis Bund det dybt nedgaaende Rors Munding sees med dy¬ 

bere Farve under den i de rolige Mellemtider stille dampende 

Vandflades dybgronne Speil. Ved Foden af Konussen paa den 

nordvestlige Side er en halvanden Favn dyb Kloft, hvis Bund 

er besat med Fumaroller, og hvis Vægge opslutte Kiselkrus- 

ternes og de underliggende decomponerede Tuffes Lag. De 

nyeste Concretioner ere smudsig graae, smaakornige eller 

buskede, derunder stribede graae, melkehvide og guulhvide 

1) Annalen cl. Ch. u. d. Pharm. LXI & LXII. 

Cfr. Annales <le Chemie et de Physique XIX, Observations sur les 

geysirs, par Dcscloizcaux, samt Poggendorffs Annalen LXXIX, J. 

Mullers Gcysirapparat. 
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med mat Opal, der vaad har levende Farvespil, eller med for- 

kislede Blade og Kviste af Birke eller et Væv af Herbaceer. 

Derunder los meget angrebet Tuf impregneret med Kiselsin¬ 

ter; endelig heelt forvandlede Tuffe, optrædende som stribede 

seige Leerbildninger, kjodrode, rustfarvede, stivelseblaae, se- 

ladongronne til hvide, med smaae Jernkieskrystaller, der især 

optræde rigeligt i det lyslfarvede, forJern i Massen befriede 

Leer, og „hvis Dannelse man i de svagt dampende Lag, hvor 

smaae Fumaroller pibe frem, eller hvor en lille Slampol 

koger, ligesom har for sine Oine.“ Paa venstre Side 

Kloften begynde ældre Kiselbildninger, tilhorende ældre 

nu tildeels ganske forstoppede Geysirkilder, indtil lige under 

Foden af Laugarfjall. De have odelagt og gjemt Rester af et 

Birkekrat, og optræde ziirligt lagvise eller mere concretio- 

nerede og i Dagen friable. Ogsaa ved Bredden af den nær 

forbiflydende kolde Beinå paa den anden Side Konussen op¬ 

træde stribede Kiselbildninger med melkehvid Opal, mere gjen- 

nemsigtig og med spillende Giands forst, men haardnende i 

Luften, og med Aftryk af Blade eller et Væv af forkislede 

Plantetrevlcr. Mægliglieden af disse yngre Bildningcr naaer 

15', af de ældre meer end det Dobbelte. Kisclbildningerne ind¬ 

tage tilsammen ikke saa stort Rum, at de paa Gunlaugssons 

Kart (i kunne mærkeligt angives. 

Ved den nærved Store Geysir liggende Slrokkr antager 

Springphænomenet en anden Skikkelse, betinget ved Rorets 

særegne Form. Strokkr har ingen Konus og intet Bassin, men 

et Hul i Niveau med Dagfladen og en nedgaaende inkr lister et 

Pibe, hvori Vandet koger larmende 9—10' nede. Der skee 

her ingen stadige Detonationer; Eruptionen er pludselig og 

i skarpe lodret opskydende Straaler, ikke forberedet som ved 

Store Geysir, hvor den ligner en Mængde tæt i hinanden op¬ 

kastede Fyrværkeribuketter. 
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Af de mange mindre Kilder sydligt for disse ere nogle 

springende, andre stedse kogende, atter andre stille dampende. 

Som et Sold er Jorden gjennemhullet. Foroven nærmest 

Mundingerne er gjerne en Kiselkruste over de farvede Leerbild- 

ninger, der ofte som endnu blot heed Slam kun give falsk Grund. 

Ligesaa store som Dimensionerne og Phænornenerne ere ved 

Store Geysir, ligesaa smaae kunne de sees her, indtil ikke 

2' brede Konusser med Bassin paa og smaae hyppige 

Eruptioner, 4—6" hoie. Under Laugarfjall ligge de dode 

Geysirkilder, Springkraften er standset, Borene have bygget 

sig selv over Hovedet, Bassinerne ere tildeels tilstyrtede; de 

hvile stille dampende eller sagte kogende, af underfuld 

Gjenncmsigtighed med skjonne og dybe Toner i Blaat og 

Gront, og vise under Vandspeilet de phantastisk formede 

Vægge, aabnende sig liist og her fordunkle, længer indgaaende 

Dyb. Bunsen gjor opmærksom paa Modsætningen mellem 

Sceneriet ved de alkaliske Kilder og ved Solfatarerne. Me¬ 

dens Solfatarerne ved Krisuvik og Reykjahlift efter Beskrivelsen 

udmærke sig ved hæslig Vildhed, giver Alt her kun Indtryk¬ 

ket af Orden og Lovmæssighed; om Dagen, naar de ziirlige 
i 

graae Kiselbygninger tegne sig skarpere mellem det brogede 

Fumaroileer, og Solen spiller her over et blikstille Vand- 

speil, her mellem opkastede Masser af Dampe og hvidt Skum; 

i den dæmrende Nat, naar den hele Flade ligger overhyllet 

af sagte omtrækkende Dampskyer, og i den folelige Stilhed 

de forskjellige Kilders særegneLyd, tordnende, pibende, bro- 

lende eller susende, og deres regelmæssige Spil, især de 

mindres, bliver end mere paafaldende. 

Jeg kan, saaledes som Islands geognostiske Forhold stille 

sig for mig, kun tiltræde Forgængeres Udsagn, at alle de 

springende og varme Kilder forsynes af atmosphæriske Vande 

ved det sædvanlige Kredslob af Nedslag og Fordunstning, 
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som her antager særegen Skikkelse, betinget af Landets Con- 

figuration og vulkanske Natur. Det er ikke blot de hoiere 

opragende Fjelde, som have fanget de over Havel sirygende 

fugligeVinde og underslbltet Jokeludbredelsen, der, hvadenten 

den for Tiden er fremskridende eller stillestaaende, sætter 

en Mængde Vand i Omlob som hyppige Nedslag, rugende 

Tanger og i Overflod af Aaer og Bække, men overalt ind¬ 

suge de porose Bjergarter Vandet'med Begjærlighed og lade 

det faae Nedgang, og de for et hurtigt Aflbb ikke altid gun¬ 

stige Daldannelser fylde sig med Myrstrækninger og stille¬ 

staaende Vande; i Torveir blive de samme Strækninger ligesaa 

hurtigt tor Bund. Neppe har man andetsteds Virkeligheden 

af store Filtrationer gjennem hele Bjergmasser tydeligere for 

Oinene. Og da fyldte og ufyldte Spalter, henstrygende paa 

længere Strækninger, ikke ere Sjeldenheder, og de aktuelle 

Vulkaner fremdeles aabne nye, kunne de indsugede og ned- 

gaaende Vande finde Vei til slbrre Dyb, der ligge de vul¬ 

kanske Esser nærmere, for atter at fores varme eller kogende 

til Dagen. Ingen af de varme Kilder forekommer paa bety¬ 

delige fritliggende Iloider, de ligge alle i Dale, ofte i Dal¬ 

bunde, hvor selv de nærmeste Fjelde kunne forsyne dem. 

For Retningen af Geysirkilderne under Laugarfjall er 

af Andre anfort deels en N. 17 O., deels to hinanden skjærende 

NNO. og NV. Maaskee er Antagelsen af flere Parallclspalter, 
h. 10—h. 9,4 ligesaa rimelig. At de dvrige Systemer ere de 

mærkeligste: Reykholts Kilder h. 12, Springkilder N. forReyk- 

holt h. 11,6, Reykir ved SkagafjorcJr h. 5,3 eller h. 1,6 ved son¬ 

dre Hvitå S. for Skalholt h. 12,2, Laugarvatn h. 11,6, Laugarnes 

efter Robert h. 6, og efter Waltershausen Grofs Kilder ved 

Hruni N. 60 O., Deildartunga-IIver og Vellenes-Hver i Reyk- 

holtdalen N. ogN. 4 O., Kn'suviks FumarollerN. 45 0., Leir- 

hnukkrs N. 4 O., Uvahver ved Hiisavik N. 2 O. 
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Det sees, at Spalteretninger i NS. ere de hyppigste. Ældre 

Gangsystemer have samme Retning. Hvor Fumnrolprocessen 

i Dybet har arbeidet sig op efter fyldte Gange, ville disse, 

om de senere blottes, optræde heelt forvandlede. 

Mellem det beskrevne store Lavland omkring Thjorså og 

Hvitå og en mindre vid Dalstrækning om Hvitå, i Myre¬ 

syssel og Borgarfjords Syssel ligge tildeels sammenhængende 

Plateauer, som mod N. og NV. udgjbre Fodstykket forEyriks-, 

Oks-, Geitlands- og Blåfellsjdklerne. Allerede et Blik paa Kartet 

viser de enkelte Massers uregiede og isolerede Beliggenhed. 

Skardshetåi og Esja tegne sig som særskilte Systemer, dette 

2500', hiint mod 3000'. Det 1160' hoie Akrafjall ligger ganske 

isoleret derimellem og er et Middelniveau for de tallede, dybt 

gjennemskaarne Fjelde omkring HvalfjorSr, der forene Esja 

med SkardsheiSi. Paa NV. Siden af Skardshctåi over Skorra- 

dalsvatn mode 5—800' hoie Tunger med rnellemgaaende brede 

Dalbunde, der med ringe Holdning udmunde til Hvitås Lav¬ 

land. Længer mod Joklerne ved Sæluhus under Skjaldbreid 

er Plateauet 1024' og stiger under Ok vel 400' hoiere. 

Joklerne selv naae med lige afskaarne Mure og derover 

kuplede Hvælvinger efter Oiemaal indtil 3000', neppe 4000', 

over denne Basis. Eyriksjokul, Ok og HloSufell ere isolerede 

fra Långjoklens samlede Masser og tilsyneladende hver for 

sig et System. Anordningen og Sammensætningen afEyriks- 

joklens og Geitlandsjoklens meest wakkeartede Lag, som man 
• # 

paa Veien til Nordlandet har for Oiet i mægtige Proliler, og 

hvis Brudstykker Hvitå over Kalmanstunga forer med sig, 

er som Esjas. Omkring Foden af de steile lagdannede Jokel- 

mure mode stedse Hraunstrækninger, saaledes under Eyriks¬ 

jokul og Ok doleritiske Lavaer, lysgraae, med Olivin og til¬ 

bagetrængt Augit, der undertiden dog skimrer paa Cellerne. 

Hver Jokel er en Bygning for sig; efterat have omsmeltet et 
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oprindeligt Materiale, opbygget og forstoppet sig selv, fulgte 

de sidste Udbrud lettest rundt omkring de ved Spalter frem¬ 

komne, i lange Linier lobende Sider. Ogsaa det snedækte 

Skjaldbreid paa Plateauet mellem Ok og Thingvellir ligger 

isoleret som en henved 2000' hbiere, jævnt og sagte opsti¬ 

gende Kegle, der, solbelyst, straaler over de mat melalgraae 

Lavastrækninger forneden, idet den, som Olafsen bemærker, 

ligner Pigbulen paa et gammelnordisk Skjold; Kæmpen sover 

under Skjoldet; hans Gjerninger ligge omkring paa Sletten. 

Hvor den ved udmærkede Palagoniltuffe karakteriserede 

Formation ophorer, efterat den endnu har constitueret Ar- 

mannsfell og et Taffelparti langs Sandkleltavatn over Thing¬ 

vellir, optræder paa Plateauet ved Sæluhus atter Reykjaviks 

Dolerillrap, lig Oks doleritiske Lavaer, men mere grovkornig 

ved ligeligt fordeelte Porer, uden egentlig Cellestruktur, og 

med tilbagelrængt Augit.a Under Oks gamle Lavaer, der 

hist og her have Soiler med korte Led paa 1' og derunder, 

hvor Plateauet nedstiger terrasseviis til Giljar, grove Con- 

glomerater med brune rustfarvede Tuffe, vexlende med Trap- 

lava. Ved Giljar nederst fiincellet Traplava, derover brun 

mor Tufwakke, haardnende i Dagen, decomponcret gjennem 

sin hele Masse, derover graa Traplava med slorre og flade 

Celler. Disse Bildninger fortsætte med lignende regellost 

opefter i mere end 20 Bænke, 10—30' mg., indtil de mode 

Conglomeraterne bverst. I det ved flere dybt indskaarne 

Bækkeleier opsluttede Terræn er Leiningens Anordning be- 

skuelig. Oftest kun i een Retning kunne de samme Bænke 

forfolges langt, navnlig hvor de helde svagt mod N. og AV. 

Ellers sees de ofte klumpviis lænende sig til hinanden, eller 

at lidkiles og tabes til ganske forsk j el ligarlede. 

PalagonitlufFene fortsætte fra Arinannsfell i samme Niveau 

modV. til Hval fjorår, hvor de iMulafjall og endnu tydeligere 
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i Reynivallahåls optræde 4—700' over Stranden, omkring: 

100' mg., med deres tilhorende Traplavaer. Overst paa 

Reynivallahåls ved Sandfell (efter Robert) grove Breccier. 

Fremdeles sees de endnu i Medalfell i Passet mellem Eyrar- 

Ijall og Lokufjall, men her hoiere opstigende. De mangle i 

det egentlige Esja, hvor gronne og graae Wakker med Jern- 

kies, stribede Leerbildninger efter decomponcrede Tuffe, og 

Traplavaer ere raadendc. De sidste have undertiden, hvor 

Kontakt er at see, et tyndt Pladebelæg af vulkansk Glas; de 

mægtigere Bænke vise ogsaa hist og her en lydelig knudret 

eller slakket Underflade. Langs KollafjorSr optræder som 

Esjas Basis sort tæt Trap med Calcedon og krystalliseret 

Kalkspalh i storre enkeltsiddende Hulerum. Forholdet til 

Reykjaviks Dolerittrap er her ikke indlysende. Dolerittrap 

optræder derimod for Enden af Reynivallahåls ved Håls 

og paa Hvalfjordens vestre Side finder den ældre Trap og 

Mandelsteen, som indtage Fjeldets nederste Partier, og er ved 

Iiåls gjennemsat af en Gang i h. 12,6, ikke opsæltende i de 

ovre Partiers brune Tuffe. To lignende Gange med horizon- 

tal Soilestruktur, 2—4' mg., tværs over Laxå, sætte formo¬ 

dentlig heller ikke saa langt op. Fig. 5 viser Dolerittrappens 

Sideordning og Kontakt med derhen horende Tuf. Stedet er 

nogle tusinde Skridt fra Håls ved Stranden. 

a) D o le ri ti rap med enkelte Calcedonnoddcr eller Qvarts- 

druser paa de store Hulerum. 

b) slakkeagtigc Kruster, Tuf med sammenbagte, graae, 

hyppigt hule Perler og Kugler1). 

’) Denne naturlige Kontaklbildning af Tuf erindrer om den Foran¬ 

dring, som den bekjendte Tuf fra Vivara undergaaer ved Glodning, 

Den blæres op og forvandles til et Aggregat af smaae Glaskugler, 

der hule indentil udvide sig og springe itu. Abieh. Geol. Beob- 

aehtungrn. I, 92. 
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c) gulhvid Tuf med glasagtige og tætte Brokker. For 

Blæseroret forholde sig nogle utydeligt som Palagonit. 

d) blaagraa tæt Trap som Gang med 

e) Besteg af sort Glas. 

Yed Saurbær 5 Gange i h. 2 efter Middel, opsæltende i 

Esja: ved nogle af dem sees Glasbesteg. En yngreC?) Gang 

i h. 8,5. Henimod Svinaskard sees trachytisk Steen som Gang 

oppe under Esja; efter Wallershausen stryger den N. 2 O. 
r 

Mellem Armannsfell og Sandklettavatn Gangstok h. 1,7, op- 

stikkende nederst i Dalbunden mellem Tufvæggene. Okpla- 

teauets Doleriltrap er i Forhold til Trappen ved Giljar van¬ 

skelig bestcmmelig. Paa de blotte Niveauforhold kan ikke 

lægges Vægt, hvor et Land er dcelviis saa oprykket og ud¬ 

stykket, og Ujævnhederne alter saa opfyldte og udslettede. 

Som nedersteLag ved Soen optræder den efter Robert endnu 

paa flere Steder, saaledes ved Foden af Skardsheidi under det 

af Wakker sammensatte Hafnarfjall, her indesluttende skarp¬ 

kantede Fragmenter af Trap, og selv afskaaret af Trap, samt 

under Snefellsjokul paa Nordsiden. Paa Nordlandet derimod 

i Tindastolen fandt jeg den anstaaende overst 3370' over 

Soen. Gangstroget, der bliver det Eneste, hvorefter man kan 

ordne, gjor det tilladeligt i det Store at henfore al Dolerit- 

trap til de ældste Afdelinger, medens enhver detailleret Un¬ 

dersøgelse viser, at den, som de ovrige Trap- og Tufvarieteter, 

optræder snart hoiere, snart lavere, paa ethvert Sled ikke af 

storre Udstrækning end som kan tilhore et vulkansk Brønd¬ 

punkts Virkekreds, eller, hvor flere saadanne ordne sig sam¬ 

men, en vulkansk Linies. 

Af Mackenzies Beskrivelse over Akrafjall sees, at her de 

mægtige brune Tufle begynde ved Trediedelen af Iloiden. I 

den nedre Afdeling er Tuf tilbagetrængt, af ringe Mægtighed 

og rod. Gangene ved Innri Holmr, ops&ltcnde i den ovre 
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Afdeling-, lobe rimeligviis parallele med den, de ældre ved 

Saurbær skjærende i h. 8,5, som peger derhen. 

Langs Hvalfjorftr fra Ferstikla til Botnsdalr lignende Tuffe 

som i Akrafjalls nedre Afdeling, ofte ikkun 2' mg., brunrode, 

ligekornige, klemte mellem mægtige, ikke meget friske Trap- 

lag med Kalkspath og Chabazit i Blærerum, eller tilligemed 

disse afskaarne af augitisk skimrende Trap i store Kolonne¬ 

knipper. Hoiere op Wakker. Langs Reynivallahåls under de 

brune TufFe sort tæt Trap, fiinkornig Do. med doleritisk Grund¬ 

masse og hyppige Chabazitdruser, samt sjeldnere rode og gule 

Tufleerbildninger. Ved Thy riil brun og sort grov Breccie, 

decomponerede Tuffe, graalighvide, rivelige, og tæt graablaa 

Wakke med kolossale Drusenyrer, hvorpaa Kalkspathrhom- 

boedre, Desmin, Stilbit og enkelte Bergkrystaller. Paa Spal¬ 

ter er Wakken derhos meget rig paa Jernkies. 

Over Ferstiklahåls og Svinadalr til Indridastadir ved Skor- 

radalsvatn under SkardsheiSi lignende Bildninger horende til 

de ældre Afdelinger. Skorradalsvatn ligger neppe 200' over 

BorgarijorSr og indlager en bred Dalbund; de derpaa følgende 

7—800' hoie Tunger mod NV. mellem Skorradalr, Lundar- 

eykjadalr etc. ere kun smalle mod Dalbunden at regne og at 

ansee som de sidste Udlobere fra Okplateauet. Alle Fjeldene 

omkring Hvalfjordr med Esjas og Skarftshetåis hbiest opra- 

gende Masser ere steilt tilskaarne i trinvise Afsatser med 

Styrtsider, som nedentil have Knæer af de nedrasede og op- 

hobede Fragmenter, og overst Plateauer oversaaede med Gruus. 

Seet fra Kysten eller Dalbunden staae da de faste Fjeldmasser 

over de skraat tillænede Anbobninger som lodrette Mure, 

hvorpaa de forskjcllige Trap- eller Tufbænke tegne sig som 

horizontale eller svagt heldende Laglinier. Det Nogne og de 

oftest morke Farver lægge Sit til at gjore det monotone Bil¬ 

led fuldstændigt. Karakteristiske Lokalfarver faae Strækninger 
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efter udbredte Bjergarter. Saaledes falde Palagonittuffjeldene 

alle i det Brune, og hvor de gronne Wakkeleerbildninger ere 

mægtigt fremtrædende, faaer ofte det golde Ydre et skuffende 

Udseende af frisk Vegetation. 

Saaledes er overhovedet Karakteren af de islandske Fjelde. 

Hvor Tuf er raadende, faae de et noget blodere Udseende, 

end hvor Trap og haardere Wakker herske. De lavere Par¬ 

tier udtunge sig som smalle Strimler mellem brede græsrige 

Dale, de hoiere optrodse dybt gjennemskaarne og forvirret 

udgrenede, saaledes Esja og SkarSsheiSi. Den ofte paa læn¬ 

gere Stykker forfolgelige Lagorden oploser sig atter paa andre 

Steder til en Forvirring af mægtig Vildhed, saaledes mellem 

Brekka og Thyrill og over Esjuberg i Esja. Det er kun hvor 

Tuffe vexle i flere Lag, eller hvor mellem dem paa en kort 

Strækning et tyndt Traplag har indkilet sig, at man kunde 

kalde Lagene Skikter; overalt tyder det ellers i Regelen paa 

Strornleier, de klumpformige langstrakte Masser, den sagte 

Heldning, den undertiden tydeligt knudrede eller slakkede 

Underflade. Bænkenes Indskydning er som naturligt usikker, 

# oftest kun tydelig i Frastand, og derfor ikke altid til at af¬ 

læse. Men ogsaa den taler for Strornleier. ILokufjall O. 11, 

Medalfell og Reynivallahåls O. 7—8, paa Siderne af Botns- 

dalr N. 4, Akrafjall mod NO. (Mackenzie), Hafnarfjall mod 

NV. (Robert), langs Reykholtsdalr paa Sydsiden O. 7, over 

Giljar V. 9—12, Armannsfel! sydligt S. 12, mere ostligt N. 

5, fra 10—20°. 

Med de sædvanlige ensformige Traplinier danne de ud¬ 

mærket trachytiske Bildninger, hvor de optræde, altid enkelt- 

staaende og sparsomt, en pludselig Kontrast. Her er dristi¬ 

gere Former, skarpere, mere fritstaaende, og storre Afvexling. 

Fra det henved 1000' hoie Blegfell over Indridastadir 

gaaer langs under Skarftsheidis Mure mellem en ovre og en 
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nedre Trap terrasse en trachytisk Gang- eller Stokbildniug i 

h. 10. Allerede langtfra seet over Stafholt tegner den sig 

som et guulrodt Bælte mellem de sorte Trapmasser. Det er 

Fortsættelsen af den samme Linie svingende mere vestligt, 

som ogsaa anstaaer ved Borgarfjorftr paa venstre Bred af 

Andakilså1). Mellem Mofell og IndriSastaSir vise nogle dybe 

Slukter Bildningen snart som afbrudte Gangstykker, snart leie- 
• i 

viis; i det Hele som en fortsat Række. Yed en Bæk SV. for Indri- 

Sastadir Gang af tætTrap, 4'mg., indsk. 80°N. 3,4. Bænkene helde 

10°S. 2. Bækkeleiet skjærer den trachytiske Bildnings Linie; 

denne nedgaaer her ikke stokformigt til Bunden, men holder sig 

mellem de midlereBænke. Dreier man dernæst modO., folgende 

en ny Bækkeslukt, mode Trap ogWakke. Wakkener decom- 

poneret Trap, lysgraa og gron, af tæt leeragtig Grundmasse 

med Jernkiespunkter, og alle de smaae Celler fyldte med 

Kalkspath som hele Nodder, indentil vandklare, udentil over¬ 

dragne med en Hinde af Gronjord, eller den er tæt gjennem- 

vævet med Kalkdrummer, og Zeolilh (Desmin og StilbiQ i 

smaae skinnende Tavler som sidste Dannelse i selve Kalkens 

Ridser. Wakken er i Partier mindre angrebet, den vexler med 

ikke meget frisk Trap, der er haard blaagraa og har spar¬ 

somme Kalknodder. Fra de dccomponerede Partier opgaae 

hist og her Kalkdrummer og Ridser, fyldte med Wakke. 

Disse deels haarde, deels decomponerede Bænke ere gjennem- 

satte af Trachytbildningen, her i uregelmæssige Gangstykker. 

Den er blaalighvid, tæt, med smaae Jernkiespunkter, udentil 

guulrod ved Kiesens Forvitring til en ofte nogle Tommer 

tyk Rustskorpe, og sonderfaldende i tynde Pladestykker. Kon¬ 

takten med Sidestenen kunde ikke iagttages; om den, som 

omkring Baula, viser gronne Glassaalbaand? Fdiger man frem¬ 

deles den samme Bækkeslukt opover, til den atter deles, Bænke 

3) Robert. Pag. 66. 
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lieldende 10° S. 12, og et lignende Gangstykke indsk. TO- 

SO0 N. 5,6. Paa venstre Side Bækken et Snees Skridt ostli¬ 

gere en 6—8' mg. Trapgang med horizontal Soilestruktur, 

lobende h. 11,2, men med Spring og opbrudt i sine Soilestykker 

ved Forrykninger i fast Tilstand; paa lidiere Bred forrykket 

nogle Fod til V. En lignende Gang vestligt for denne, lige¬ 

ledes paa venstre Bred, er den eneste synlige Fortsættelse af 

det trachytiske Gangstykke. Herefter begynde Trachytbild- 

ninger at blive raadende op under Blegfell, forst brunrode 

stærkt af Jernoxydhydrat gjennemtrængle; derimellem enkelte 

Bænke af skifrig Traplava med Feldspalhnaale, indsk. N. 5,2; 

hoiere op som Gruus i tynde Skiver eller i gulrode faste 

Masser med vertikale Klyvningslinier, gjennemsat af en Trap¬ 

gang i h. 4; paa Toppen gradviis overgaaende til blaagraa 

skifrig Traplava — eller Klingsteenslava, — som mere og 

mere frisk folger paa malte stribede Bildninger, idet den hel¬ 

der forst svagt mod N. 3 og O. 6, derpaa styrter sig verti¬ 

kalt ned i samme Retninger udover Blegfells mod IndriSastaSir 

vendte Sider. 

Profil Fig. 6 fra Pynten af den steilt nedgaaende Væg; 

a) Traplavaen med vertikal Cellestruktur og vertikale 

Sprækker, hvori 

b) Gangbildninger i Miniatur, fra 1' til nogle Tommer 

mægtige, i Midten rddgule hærdede Leerbildninger, violette 

paa Siderne, overgaaende til den blaagraae Traplava, og med 

horizontale Stængler tværsover Sprækkerne, udgaaende fra 

begge Grændseflader ligesom i Almindelighed Soilestrukturen. 

Ogsaa horizontale Afsondringer gjore sig gjældende i a). 

Videre var 50' under Toppen, hvor noget Snevand sam¬ 

ledes i en lille Rende, Trachytbildningen opveget til et pla¬ 

stisk hvidt, gronligt eller rodligt Leer, hvori, medens det var 

fugtigt, mikroskopisk Jernkies spillede. Om den faste Bild- 



32 Theodor Kjerulf 

ning er den samme som Baulas, kan ikke paa Forhaand af- 

gjores. Alle Forhold udsige her, at den som Traplava liar 

gjennembrudt og tildeels overflydt tidligere Traplag, og forst 

ved senere Paavirkning — navnlig maa denne i Hovedsagen 

være Fumarollers — er blevet hvad den er. 

I Halsen mellem Skorradalsvatn og Hestr Gange af tæt 

Trap h. 9,7 og h. 8,5, skjæres af en anden i h. 11,5, 4' mg., 

gronlig slumrende med horizontale plumpe Soiler — Alt imel¬ 

lem Bænke af Wakker, haard Traplava og Traprnandelsteen 

med store Calcedonnodder eller udmærkede Qvartsdruser i 

storre Hulerum. Lose laae Calcedonstykker fra saadannc 

Rum, ganske gjennemvævede med Huulheder efter meget 

skarpe Kalkspathrhomboedre. 

Over Stafholt ved Nor<5rå Surturbrand, 2—8" mg., i to 

Plader af kort Strøg og i mindre Partier mellem Tufbreccie, 

12—15 mg., med gronne begglindsende Korn i Grundmassen 

og sorte Brokker, indsk. 5 — 10° S. 11. Den er gjennemsat 

af to Gange, en i h. 11,4/ mg., mork tæt Trap med sjeldne 

Augitnaale og partiviis med glasagtige Punkter og Striber; 

en ih. 1,5, l'mg., wakkeartet. Surturbranden har giindsende 

anthracitlignende Partier, ei blot i Gangenes Nærhed. Over 

det Hele ligger Trap, mod N. med et Kolonneknippe (Fig. 

7). I Tuffen ingen Stilke eller Blade, sandsynligviis er den 

submarin. 

I de lave Tunger i N. og NO. mellem Dale, der udlobe 

til Hvitås Fladestrækninger: ved Haugafell paa Hvitås hoire 

Bred graablaa fladcellet Traplava overgaaende til Mandelsteen; 

Grundmassen bliver wakkeartet, Cellerne ere overklædte med 

Gronjord, sjeldnere med rodt Jernokker, og fyldte med vand¬ 

klar Kalkspath. Derunder rod fiinkornig Tuf, skimrende af 

Kalkspath, og nederst smudsigfarvede Wakker og Breccier i 

Decompositions Tilstand. Disse samme Bildninger vexle op- 
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efter i 8—15'mg. Bænke; 6verst ligge Traplavaer med ufyldte 

Cellerum. Henimod NorStunga Heldningen 10° O. 9, Wak- 

kemandelsteen med hvid Straal- og Traadzeolith. I Grjothåls 

paa Yeien til Dyrastadir Do., paa Veien tilDesey celletskifrige 

og jævnt opblærede Traplavaer. 

I Fremstillingen af Forholdene om Baula maa jeg hen¬ 

vise til den lille Kartskizze; Hovedpunkterne efter Gunlaugs- 

sons Kart, 3 Gange forstorret Maalestok, forresten croqueret 

efter Pejlinger. Bunden af Nordras Dal naaer til henimod 

250' CDyrastaåir 2920? Grjothåls vel 800', Baulas Basisplateau 

omtrent 1000' (under Foden S. for Pyramiden 11250? det 

samme Middel for Plateauerne N. og NY. om det rundtom 

afskaarne Baulaplateau, Geldingafell omtr. 1400', Lilli Baula 

2496', dermed i omtrentligt Niveau Såta og Vikrafell, Trap- 

kjæden mellem Baula og Litli Baula 2100', Baula 2900'. 

Trachytbildningerne ere angivne ved punkterede Linier, Bæn¬ 

kenes Heldning ved en i Heldningsretningen pegende Piil. 

Paa det lille af morktfarvede Traplag opforte Plateau, der 

rundt om er adskilt fra de tilstødende ved snævre Daldyb, 

ligesom det selv er gjennemskaaret hist og her af snævre 

Slukter med lodrette Vægge, rager Baulas Pyramide iveiret; 

de hvidlige eller gulrode trachytiske Stene afstikke stærkt 

mod Omgivelserne. Mod NO. stode til Pyramiden de lavere 

Trapmure, der indentil omgive en næsten sluttet Kjedel, hvori 

den ligeledes trachytiske Stok Lille Baula halv frit rager op. 

Baulas Pyramideform skriver sig mere fra Nedrasninger ovenfra 

end fra en oprindelig Tildannelse. Under Toppen ialfald paa 

Sydsiden hænge Soilerne udover o*, de indskyde stærkt indad 

mod Fjeldet, have saaledes let for at styrte; de tre Fjerde¬ 

parter af Hoiden skjules ogsaa overalt af opstablede Soile- 

stykker. 

Baulas Bjergarter — ligesom de lignende trachytiske paa 

3 
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Island — turde maaskee rettest blive at benævne Trachytporphyr. 

Saavel i chemisk1) som i geognostisk Henseende er Ligheden 

mellem den islandske Bjergart og Abichs „Trachytporphyr4* * 

umiskjendelig — den sparsomme Optræden linder mærkelige 

Forholde, den constante Ledsagelse af Pimpstene og Saal- 

baandsglas. De islandske Trachytporphyrer have ikke Glim¬ 

mer, nærme sig ogsaa ved Yandgehalten mere til Pimpstenes 

og Perlestenes Sammensætning. Forsaavidt de virkeligt bedst 

kunne sættes vedsiden af „Trachytporphyrer^, rnaa jeg dog 

tilfoie, at Forholdene ved Baula, IndriSastaSir, Illvich'ishnukr 

o. fl. neppc med nogen Nødvendighed forklares som Erhebungs- 

kratere. 

Opefter Bækkeslukten ved Dyrastaåir ere Platformens 

Traplag opsluttede. Bænkene helde svagt mod O. 8—9, ere 

fra 6' til 20—40' mg. Yed den nederste lille Cascade tæt 

sorteblaa Trap af skarpt fladmusligt Brud og med Calcedon i 

faae og enkeltsiddende Blærerum. Uden tydelige Grændser 

forekomme wakkeartede Partier med Kalkspathknuder stokviis 

O Prof. Forchhammer har (Dansk. Vidensk. Selsk. Afh. X) meddeelt 

Middel af 3 Analyser af B aula bjergarien (Baulit)? 74.382 Si, 13, 

778 Al, 1.938 Fe, 0.189 M n, 0.855 Ca, 0.586 Mg, 2.628 Ka, 3.572 
• 

Na, 2.085 Aq, 0127 Cl. — Sammenlignes hermed Abichs Analyser af 

Trachythporpyr (Abich. Geol. Beobacht.), til Exempel fra Palrnarola: 

74.54 Si, 13.57 Al, 1.74 Fe, 0.10 Mn, 0.34 Ca, 0.24 Mg, 3.68 Ka, 

4.86 Na, 0.20 flygtige Bestanddele — saa sees, at det fornemmelig er 

Vandgehalten, der i den fbrste Analyse er det Afvigende. Af nogle 

iorelobige Undersogelser har jeg fundet, i Trachytbilduing fra Baula 

under Toppen: hygroskopisk Vand 0.50%, chemisk bundet (og fl 

Bestand.) 0.51%; fra Baula yed Foden: hygr. 1.88%, cliem. 0.66%; 

fra Gang ved Hvammr hygr. 1.37%, cliem. 1.04%. Jeg skulde saa- 

ledes troe, at i de anforte 2.085 Aq er det hygroskopiske Vand med¬ 

regnet, og at Analysen kan reduceres nærmere „Trachytporphyr44. 
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i samme Bænk, eller med Mandler; Regelener: yderst et Cal- 

cedonskal, derpaa Kalkspath eller Straalzeolith. Derover rod- 

brun Tuf af tæt Bindemiddel med ruslfarvede Brokker, det 

Hele ligesom paanyt sammenkittet ved Kalkspath, fordeelt 

gjennem hele Massen og paa Ridser, ikke i Knolier udfyl¬ 

dende Blærerum. Man maa allerede af de geognostiske For¬ 

holde være berettiget til at ansee Kalkspath (ligesom ogsaa 

Calcedon, Qvarts, Zeolilher) som senere indfiltreret. De 

opldste Bestanddele afsatte sig i Traplavaen i de forh aa il¬ 

den værende Celler, i Tuffen kunde de naturligt mere 

ligeligt fordeles. — Over denne Tuf atterWakkemandelstene 

og rod Tuf med morkere Brokker. Paa Skillelinien mellem 

Bænkene ofte en Rustskorpe eller et af Vand gjennemtrængt 

rodligt jernholdigt Leerlag. 

I samme Bækkeslukt ved det tredie Vandfald Gang i h. 

4,2, 4' mg., haard klingende Trap med sparsomme Feldspalh- 

naale, med Spor af Soileafsondring og uden Glas paa Siderne, 

kun med en tyk fastsiddende Som af mere giindsende 

Masse. Klyvningssprækker parallele Kontakten ere fyldte med 

Kalkspath. Bænkene ere nedenfra: 1) Trap med smaae Au- 

gilnaale og i stbrre Blærerum Calcedon og Kalk, 2 og 3) 

Wakker, 4) som 1), 5 og 7) Mandelstene med Kalkspath og 

rode Leerbildninger mellem Grændselladerne, 8 som 1); her¬ 

oppe saaes et lille Kalknyre i Gangen nær den ene Side. 

Endnu skarpt adskilt satte Gangen heelt op i Dagen. — Længer 

hen Gange h. 4,6, 10—15'mg.; under Baula h. 3,7, 2—4'mg., 

og paa Platformen en i h. 2,5 samt den mægtigere, her i h. 

4,7. De sydligste af disse Gange kunne forfolges til Elven, 

der falder i NorSrå ved Hvarnmr, h. 4,7. 

Hvor i denne Elv en Sideslukt længer op aabner sig 

mod NV. Gange i h. 3,6, smudsiggronne, slumrende afAugit. 

Paa venstre Side Elven (Fig. 8): 
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1) nederst, mork fiinskimrende Trap med enkelte Kalk- 

spathknuder. 

2) Wakke med Calcedonskal, hvori Kalkspath og Chabazit. 

Paa Underfladen more, gule og rode Leerbildninger. 

3) Mandelsteen med Kalkspath. 

Paa hoire Side hoiere op mod Litli Baulas Affald Trap- 

mandelstene; i den sorte Grundmasse enkeltsiddende sparsom 

Anorthit, og i Druserum Chabazit, eller Straalzeolith, siddende 

som fine mod et Middelpunkt convergerende Borster paa tyndt 

Calcedonskal; decomponerede optræde de samme Bænke som 

more rodviolette Wakker. 

En Gang af tæt Trachytporphyr, der bugtende sig stryger 

over Elven i h. 9,5 og skjæres af Gangene i h. 3,6, sætter 

kun op i de 3 nederste forstnævnte Bænke, taber sig under 

Litli Baulas Affald, og kan heller ikke fortsat sees paa den 

anden Side NorcJrå. Gangen Ca Fig. 8) er 10—15' mg., blaa- 

lighvid, forvitrer udenfra gulrod, med sparsom udskilt hvid 

glasglinsende Feldspath. For Lupen viser sig Jernkies i den 

friske Masse. Den har Soilestruktur, som taber sig i Gan¬ 

gens Midte, idet den udgaaer fra Sidefladerne, hvor der er 

et fodtykt Saalbaand b) af gront fedtglindsende Glas, stærkt 

gjennemsat af Sprækker, hvorigjennem Dagvand nedsier. Tra- 

chytstenen er skarpt adskilt fra Saalbaandet, nærmest er den 

dog paa nogle Tommers Bredde noget gronlig og hornsteens- 

lignende. 

Fra Dalr opefter Elven nordom Baulaplatformen secs 

lignende Varieteter af Trap og Wakker som de beskrevne ved 

Dyrastadir og Hvammr. Ved Dalr særdeles opblæret Trap- 

lava i plumpe vertikale Soiler. Længer op Gange i h. 3,3. 

NO. for Baula i Dalbunden teglsteenrod Tuf, gjennemsat af 

to Gange h. 12,1 og h. 11,1, ikke hoiere opsæltende. Bæn¬ 

kene helde derover paa hoire Side Elven mod NV, paa ven- 
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stre Side under Lilli Baula mod N. Nordligt for Baula paa 

Platformen trachytisk Steen, indsk. 45° O. 6, med gront og 

sort Glas paa Siderne, mellem brune Tufbreccier. Den snoer 

sig mellem meget forvirrede Bænke og forlober sig tilsidst 

horizontalt mellem dem, kun som en Kile af Begsteensglas. 

I Tufbreccien selv Brokker og Striber af Glasset. Forenings¬ 

linien for flere Punkter af den leieformige Trachytbildning 

b. 11,5. 

0. under Baulas Fod i en Slukt er Kontakten mellem 

Baulas Bjergart og Trappen opslultet. Fig. 9. 

a) tæt blaahvid trachytisk Steen med Anlæg til Soile- 

struktur lodret paa Buelinierne. 

b) Begsteensglas, 6 — 10' mg., gront fedtglindsende eller 

graat perleglindsende, meget gjennemsat af Ridser, med 

Fragmenter af Trap og med smaae, tæt indvoxede, glasglind- 

sende Feldspathkrystaller. 

c) Tufbreccie, brunrod og sortebrun, med Do. Brokker, 

mor, uden friskt Brud. 

d) Tuf, Wakke- og Trapmandelsteen med Kalkspath. 

c) Tuf. Okkergrundmasse med porose Brokker. 

Mellem c) og d) ingen Spor af Bænkeordning. Ved b' 

opstikker atter et Begsteensparti. I Bunden af Bækken ved a' 

gaaer den tættere Trachyt Ca) over i ganske lavaartet Struktur, 

fiincellet til poros — fast som Pimpsteen — skifrigcellet til 

baandstribet og blæret. Farven er graalighvid. Med udskilt 

glasglindsende Feldspath i smaae skinnende Tavler som ved 

(a), samt med smaae, ikke synderlig skarpt begrændsede 

Trapfragmenter. Kontaktstedet ligger omtrent 200' under 

Niveauet foran Baulas Fod. Under e) optræde i Bjarnardalr 

Wakker. Paa Platformen sees V. og S. for Pyramiden endnu 

nogle Kontaktsteder, hvor Grændscn opstikker med Begsteens- 

glasset. 
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Baidapyramiden viser, hvor den ikke er overdækket med 

skarpt Gruus eller kantede Soilcstykker, faste Soiler, fra 

1—4' mg*.', ofte 6—8' lange. Deres steile Indskydning angive 

en Bænkeheldning lodret derpaa. Seet fra Syd viser ogsaa 
♦ 

Baula lange Linier derefter. Ved det sydlige Hjorne mod 

V. 10, længer op S. 12, under Toppen mod S. 2. Overalt 

en noget rodlig næsten tæt Grundmasse med smaae Feld- 

spathtavler og rode og gule Okkerpunkter (efter Jernkies?); 

ogsaa sorte Korn eller Krystaller optræde sjeldne i Massen, 

for sparsomt til nærmere at kunne bestemmes. Ved det 

ostlige Hjorne, fremdeles aflæst efter de steilt indskydende 

Soiler, svag Heldning mod S. 4. Nogle Gangstykker sees 

her nedsættende tværs over Bunden af Kjedlen mellem Baula 

og Litli Baula; paa Kontakten Begsteen. 

Niveauet af Kjedlens Bund er Platformens; den er bue- 

formigt omsluttet af en indentil steilt afskaaret Lagmuur, der 

udentil skraaner af mod NO. og O. Inderst rager Litli Baula 

næsten frit stokformigt iveiret. Alt i Kjedlen er bedækket 

med Gruus til langt op paa Siderne; den oslligc lavere Arm 

er heelt overdækket, den vestlige, nærmest Baula afskaaret 

paa begge Sider, læner sig som en 2100/ hoi Muur op til 

Pyramiden. 

Opefter Bækkerender nærmest Baula er denne Muurs 

Lag opsluttede: Tufbreccie, haard Traplava med fladtrykte 

længdestrakte Celler, derover porphyritisk med rig udviklet 

Anorthit, der frisk er hvid og glasglindsende med ufuldkomne 

Gjennemgange, lig Thjorsårholts Lava, i begyndende Decom- 

position gjennemsat af Ridser og gulagtig!, ogsaa med Olivin, 

sjeldnere med smaae Kalkspathrhomboedre i Rum efter 

Anorthit og dermed sammenvoxet Olivin. Bjergarten er ofte 

mor og hensmuldrende i Dagen til et kornigt krystalforende 

Gruus. Derover atter haardere Traplavaer, kun med enkelte 
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smalle Feldspathnaale, og Tufbreccie; overst paa den smalle 

Muur atter Anorlhitporphyr, her frisk. En Gang h. 3,7, 4' 

mg., der sætter gjennem Muren, pegende mod Baulas nordlige 

Affald, sees ikke i Baulamassen; den udgaaer igjen ved 

Bjarnardalr. Halvveis henimod Litli Baula ligger derover 

Traplava med ufyldte Cellerum, og ved Nedstigningen til 

Dalbunden N. for Baula, der har den dobbelte Dybde af 

Kjedlen, passerer man under Traplavaen, her meget opblæ- 

ret — Cellerne fremdeles tomme — Anorthitporphyren og 

derunder Wakker med Kalkspath; nederst tæt Trap. 

Omkring det halvkredsformige Krater - Indsnit ved Litli 

Baula dreie Bænkene sig faldende 10—20° udad. Profilet 

Fig 10: 

1) Tufbreccie. Alleslags Brokker, sort tæt Trap, An- 

orthitporphyr, Bcgsteen, traadig Pimpsteen. Brune Korn 

(Palagonit?) optræde sparsomt herimellem. 

2) sort og gront Begsteensglas med udskilt hvid glas- 

glindsende Feldspath. 

3) skifrig trachytisk Steen og Breccic, Pimpstcensbrokker 

og Perler i Askebindemiddel. 

4) Conglomerat af storcellede Traplavaer, kugleafsondrede 

(vulkanske Bomber). 

Litli Baula selv er en trachytisk Stok med skarpe og 

smale vertikale Soiler og markerede horizontale Afsondrings¬ 

linier. Ved Foden atter et Gangstykke med Spor af Soiler; 

Strog kunde ikke aflæses. 

Disse Forhold tyde ligefrem paa Eruptionskralre. Man 

kan neppe benægte Muligheden af vulkanske Udgangspunkter i 

de ældre Formationer efter det for vore Oine virkende Mon¬ 

ster, og man vil vanskeligt finde noget tydeligere opbevaret 

end her. Baulabjergarten bliver da gjenstaaende Kraterstokke, 

de dybere Stilke af oppressede Masser. Kontaktglasserne og 
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Overgangen til fuldkommen Lavaslruktur lader ingen Tvivl 

om dens oprindelige Natur. Men allerede den hist og her 

optrædende mikroskopiske Jernkies erindrer om Fumarol- 

processer. De losere Slakkehobe ere bortskyllede; de egent¬ 

lige Kratermasser og enkelte Gangstykker, ældre og yngre, 

ere heelt forvandlede. At Dagvande nedgaae gjennem Kra¬ 

terkeglerne sees ved Hekla. At de have spillet en Rolle, er 

meer end rimeligt. Med Hensyn til Dagvandes Yirken over¬ 

hovedet maa det mærkes, at Fjeldryggenes overste Lag paa 

Island, uanseet det efter Gangstrog bestemte Aldersforhold, 

stedse have tomme Celler. Naar man endelig veed, hvor 

brostfældig en aktuel Vulkans Opstabling er, kan man ikke 

vente at finde de ældre med alt det losere, oprindelige Til— 

behbr. 

Paa Thorjseingismuli i Niveau med Baulaplatformen op¬ 

træder Surturbrand, udstikkende paa to Sider af Mulen, under 

mork Trap i korte Kolonner. Stedet er oftere besogt. De 

tætte giindsende Kul vexle med Kulskifer 2—4' mg., mellem 

disse og Trappen brændt Tuf. Under Kullene Tufleerbild- 

ninger med Væv af Stilke og Rodtrevler, derunder alter Trap. 

Leiestedet vidner om et in situ af vulkanske Udbrud begra¬ 

vet Krat. Saaledes seer man endnu etVidie- eller Birkekrat, 

der frcmsprætter af Mohetla o: los Tuf, udbredt over Trap, 

og begraves af moderne Asker. 

Mellem Mulen og det spidse isolerede Vikrafell Gange 

indsk. 60—80° V. 8,4, under Vikrafell strygende i h. 2 og 

ikke opsættende i Bænke, der danne Partierne III. — Lige 

N. for HreSavatn overdække lignende Bænke gule og graae 

Tufleerbildninger med udmærkede Aftryk af Blade og Stilke, 

ogsaa med selve Bladene forkullede og vel opbevarede. Un¬ 

der Vikrafells Fod mellem Wakke- og Mandelsteensbænkene 

forskjelligtfarvede Leerbildninger, gjennemsiede af Vand og 
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hcnsmuldrende i Dagen; saaledes en honninggul stribet; en 

tydelig Tuf, gul Grundinasse, fed af Giands og for Foleisen, 

og med violette more Brokker; endelig en sort augitisk 

Tuf, tilsammen 6—8' mg. Blandt de til Partierne II horende 

Bænke her ere Wakkeinandelstene, som de vedHvammr, med 

Chabazit i smaae og store Druser og Kalkspath i lange, 

tynde, knollede Stængler, der ligesom bane sig Yei vertikalt 

gjennem Bænken. — En Gang over HreSavatn, 50' mg., indsk. 

70° Y. 7,2, viser parallele Kloftflader med Speilsider og Leer 

paa Sprækkerne efter Gnidningen. Soilestrukturen lober i 

hver enkelt Afdeling ud fra Siderne og taber sig ofte i 

Midten. 

I Nordras Dal ligge to smaae ziirlige Vulkaner, Brok, 

med deres Lavaer, bleggraa, doleritisk, meget cellet, hist og 

her med smaae korte Soiler, 1' tykke. De ere frembrudte 

af tæt Trap. Et i denne opragende Kolonneknippe med til 

alle Retninger snoede Sbiler gjennemsættes af en Gang i 

h. 11,4. 

Efter disse Iagttagelser fra Omegnen om Baula kunne 

her opstilles nogle Afdelinger af ældre Trap; de ere angivne 

med Tallene I, II, III. De trachytiske Bildninger tilhore I 

og II. De ineest i NS. strygende Gange udmærke den ældste 

Afdeling, de meest i SV—NO. den derpaa folgende. Disse 

to Afdelinger ere de store, som af Gangforholdene ogsaa paa 

andre Steder kunne paavises. De indbefatte flere sideord¬ 

nede, geognostisk sammenstillelige Led. III og IV ere mere 

lokale Afdelinger. I Baula har jeg troet at finde et Ud¬ 

gangspunkt for et Led af den anden Afdeling, i sig rum¬ 

mende en Complex af enkelte Udgydelser som Hraunet IV 

fra Vulkanerne Brok. 

I Tunga ved Kalmanstiinga optræde Trachytbildninger i 

Trap og Tuf, som af Gangstroget maa henfores til den ældste 
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store Afdeling1, under mindre tydelige Forhold formedelst de 

hyppige Bedækninger af Gruus. Nedenfor Gilsbakki naaer 

Dalbunden neppe over 300'. Fra Kalmanstunga har man 
•• 

for Oiet Okplateauets og Eyriksjbklens opsluttede Styrtsider, 

for beskrevne. Den lave Tunge mellem NorSlingafljot og 

Hvitå naaer SV for Kalmanstunga i sine skrigende rode, 

skarpe Tagrygge med Gruussider og i de enkelte morke 

Kolonneknipper en Horde af 6—800', NO i det spidse vul¬ 

kanske Strutr mod 1000'. Trachytiske Stene optræde i 

Stokke, som smaae Gange og i korte Bænkeparlier med Ho¬ 

vedretning i h. 3—4; ganske lignende Stokpartier dervedsi- 

den, men af mork Trap. 

I et Bækkeleie, der udgaaer mod Norålingafljot, Breccie 

lig Litli Baulas, askeagtig Grundmasse med alleslags Brokker. 

Derover Begsteensglas med Trapfragmenter; derover mægtig 

klingende Traplava, de mange store og meget fladtrykte 

Cellerum have et askegraat Overdrag; den er frisk graablaa, 

rustfarvet i Dagen, ofte meget gjennemsat af Ridser, hvorpaa 

et sort jernrigt Beslag, der ogsaa ruster, og med hvid til 

rodlig, skifrig tæt trachytisk Steen i vredne Gangdrummer, 

1' mg. Overst oppe paa Tunga mellem Kolonneknipper af 

tæt Trap uordentlige Masser af en Tuf, hvis smudsiggronne 

til brur.gule Korn ere fast forkittede ved halvsmeltede sorte 

Partier. For Blæseroret synes Palagonit at være tilstede. 

Paa Affaldet mod Hvitå optræde andre Varieteter af 

Trachytbildningerne, stribetskifrige med smaae Perler, grov- 

knudrede Brcccier, blaagraae tætte Partier fast sammenvoxede 

med losere fiinporose, og en Varietet med kugleformige Af¬ 

sondringer i den gronlighvide Grundmasse; Kuglerne ere 

straalige, heelt igjennem tætte og hvidgraae, eller med isid— 

dende Bundter af klare Bergkrystaller paa den rundt om¬ 

givende Skorpe. Disse Varieteters indbyrdes Forhold kunde 
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for Idse Anhobninger intetsteds sees. Fra ViSidalr linder 

Trollakirkja paa Nordlandet liar jeg medbragt lignende Varie¬ 

teter; de forekomme her som forviklede Gangstokke i Trap; 

foruden en Varietet ganske som den beskrevne med Kugle- 

afsondringer, andre med mat Feldspalh i ubestemmelige Kry¬ 

staller og Quartsbundterne udvoxcde af dem, Kugleafsondrin¬ 

gen træder da tilbage for en Porphyrhabitus ved smaae Dru- 

ser gjennem hele Massen.1) 

Ved Nordlingafljot tæt Trap opsæltende i de trachytiske 

tætte Stene soin uregelmæssige Gange, Hovedretning h. 11,5. 

Langs Elven sees i den samme svagt nedover heldende Bænk 

forskjelligtfarvede Trachytvarieteter overgaaende lil blaagraa 

Traplava (Fig. 11). Hoiere oppe hænger Traplavaen ud over 

de trachytiske Bildninger som en mægtig Bænk, afskaaret og 

med nedstyrtede store Partier spredte over den af skarpt 

Gruus ganske overdækkede Talus. Oventil danner Massen 

en stor Skaal med en midti opvældende Klump. Afsondringer 

gaae snart buede efter Skaalformen, snart vertikale ned. 

Lavaen, der fylder Dalen og der er den samme, hvori 

den tidt besogte og beskrevne Surtshellir længer oppe har 

dannet sig, er graalig, slumrende med Jernskjæl, tæt gjen- 

nemsprængt med Feldspalh, og har paa længere Stykker en 

mærkelig jævn Overflade, opbrudt af Spalter i alle Retninger, 

men uden meget knudrede Slakker. Den har, som kan sees 

ved Elven, flydt over Doleriltrap, der ganske ligner den; 

Feldspalh, lidt Olivin, Magnetjern i anlobne Skjæl, maaskee 

Augit. Paa Kontaktfladen sidder som et Lak en nogle Linier 

O I de kjobenhavnske Samlinger sees „fra ubekjendt Findested" nogle 

af disse Varieteter. Den i Kugler afsondrede tætte Masse erForch- 
O 

hammers „Baulit." Den udmærkede Porphyrs Feldspath ville maa¬ 

skee senere Undersøgelser bestemme. 
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tyk Kruste af rod eller sort Slakke. Dolerittrappen ligger 

under Trachytbildningerne, ialfald stykkeviis paa venstre Side 

Elven. Henimod Gilsbakki Trapgang h. 10, 4—6' mg., i de 

sædvanlige Bænke. 

De store Hoideplateauer, der overalt indtage de indre 

Strækninger og hvortil man fra Kalmanstunga og Dyrastadir 

ved Baula stiger næsten umærkeligt gjennem Dalrender, have 

jævnere Vidder, besatte med utallige Vande og bedækkede 

af Detritus, tilhorende Frictionsphænomenet, og af flint aske- 

agtigt, for Vinden opflyvende Sand. Mod Nordlandet ere de 

udtungede med brede mellemgaaende Dalbunde. VicSidals- 

tunguhetåi er under Sandfell 1700' over Grimstungur overst 

i Vatnsdalr1), eller naaer mod 2000'. Mod SV. helde Flade¬ 

strækningerne til det lavere HoltavorSuheiåi, hvis sidste Ud¬ 

lober i N., Hrutafjarftarhåls, kun naaer 705'. Alle Nordlan¬ 

dets meest mod S. eller SSO. indgaaende Hoveddale fortsætte 

langt, tilsidst ofte kun som dybe Render, der opskjære He¬ 

derne i lange Strimler. Overfladen er især mod det Indre af 

Landet foruden ved Frictionsdetritns udjævnet ved vide Aske¬ 

marker og Hraunstrækninger. Joklerne hæve sig igjen af dem 

til den dobbelte Hoide som enkelte Systemer, særskilte eller 

flere sammenhængende i Række. Långjokull i O. syntes, seet 

fra Litli Baula, ikke at overstige Snæfellsjokuls Tinder (4577'), 

der netop oinedes i Vest. Derimod vise sig fra Hekla Ar- 

narfellsjokuls Rækker hoiere (henved 1000') end Långjokuls. 

Mellem disse og endnu hoiere opstikkende Jokler i SO- Fjer¬ 

dingen (Oræfa 6241', Snæfell 5808') ligge lignende Hede¬ 

strækninger som paa Nordlandet, men endnu mere uveisomme; 

Vandskillet paa Sprengisandr naaer efter Bunsen 2200'. 

O Det lader sig neppe gjore at henfore Baromctcrniaalingcr herfra til 

Reylijavik. 
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Grændsen for den evige Sne er yderst forskjellig efter 

Lokaliteterne. De overste Tinder af Hekla (64° Br., 45320 

ogTindastol ved SkagafjorSr (65° 50'Br., 33720 synesnetop 

at rage til Grændsen, idet Sneen bliver klatviis liggende. 

Her er altsaa paa omtrent 2° en Difference af 11600. Frit¬ 

liggende Fjelde som disse maae kunne angive en, om jeg tor 

sige, oprindelig Regel. Særegne Situationer og Jokelsamlin- 

geis Nærhed rykke Grændsen længer ned. Under SkarSsheiSi 

(64° 300 hænger Jokelis ud over de i en Halvkreds mod N. 

udskaarne Trapvægge over Biegfell. Havets Nærhed depri¬ 

merer Snegrændsen paa detneppe over 3000' ragende Skards- 

hei5i, der opfanger de fugtige SY Vinde. Jokelisen paa 

Trapvæggen skal være tilbleven i historiske Tider* i 2). (Paa 

det lavere, hoist 1000 Fod lioie Biegfell laa endnu Sne, da 

jeg undersogte denne Lokalitet i August 1850). — Paa Halv- 

oen yderst mod NY gaaer Grændsen endnu lavere, Drångå- 

og Glåmujokull (2837' og 2872') ligge der heel sneklædte 

paa snebare Plateauer, der naae fra 1600 — 2000'. 

Karakteristisk for de islandske Dale er deres stedse jævne 

Stigning; de storre Elve lobe brede og rivende uden Fosse- 

fald. Kun i de sidste Forgreninger eller i Sideslukter stige 

snævre Render trinviis med Cascader. Dernæst de ensformige 

Laglinier i Klætterne langs de storre Dale, og Forvirringen, 

der ofte forstikker sig i en Sideslukt. Halvoen mellem Huna- 

floi og SkagafjorcSr er et Monster i saa Henseende. De jæv¬ 

nere, mere overdækkede Hedeplateauer fra det Indre udtunge 

sig her til smalle Halse eller mode hoiere og lavere, mere 

udstykkede Partier, rundt om afsluttede af bredere Dale og 

O Efter de danske Trianguleurers Maaling er Ilekla 4961', Differentsen 

i saa Fald storre. 

2) Olafscns Reise. Pag. 83. 
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selv opskaarne af dybe Revner, der vise forskjellige Profiler. 

Næsten i hvert afsondret Parti sioder man mellem jævnere 

Laglinier paa Knuder af Forvirring. Det af Gunlaugsson ud¬ 

givne Kart gjengiver Landets plastiske Forhold noiagtigere og 

tydeligere, end man ifolge de mange naturlige Hindringer, 

der modsætte sig et saadant Arbeide, tor vente. 

Hvor fast Fjeld sparsomt opstikker paa ÅrnarvatnshciSi, 

er det fiincellet Dolerittrap. Hvor Plateauet mod Grimstiingur 

er opskaaret af Bækkeslukter, optræde tæt og cellet Trap, 

Wakker og Mandelstene. Gange ved Grimstiingur efter h. 7,4 

i Middel. Paa Veien fra Dyrastadir til Hrutafjordr mellem 

Sveinatunga og Fornihvammr Gange efter h. 6,3 i Dalen; de 

skjære ældre i h. 10,5 og gjenndmsætte Mandelslene. I Nær¬ 

heden derover Tufconglornerat, 30' mg., brunt Bindemiddel 

og Trapfragmenter; overst tæt Trap, kun 6' mg. Paa Holta- 

vorduheidi tæt Trap og Traplava med tomme Celler; sjeldent 

sees anstaaende Fjeld. Som nyere Bildning træffes i smaae 

Dalskaale paa Plateauet og hist og her nede i Dalene et 

haardnet grovt Conglomerat, leeragtigt Bindemiddel med Rul¬ 

lestene, ligearlet med den losere Frictionsdetritus. Henimod 

Melar Gang h. 11,3. 

Reykir ved Hrutafjordr: Fra Bunden af de mindre Kog¬ 

kilder decomponeret Traplava med en Masse, der ligner 

Gronjord, i de smaae Celler, der desuden ere spækkede med 

Gipstavler. Ogsaa Tuf, der skimrer af smaae Krystaller; i 

vaad Tilstand kunne skarpkantede Brokker udloses af den 

brunligrode Grundmasse. Over disse fastere decomponerede 

Bænke rodt og gront Fumarolleer i tynde Lag, og overst en 

Kiselkruste. Omkring den stadigt kogende Hovedkilde et De¬ 

positum af 2—4' mg. Kiselsinter, hvori smaae Rullestene og 

itubrukne Skjæl. Kilderne ligge kun 20—30' over Fjorden. 

Nærved Gang i h. 2, skimrende af gron Augit. 
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Paa Hrutafjaråarhals mork Trapporphyr med glasagtig 

Feldspath (Anorthit?). Mod StaSarbakki usikre Ganglinier i 

li. 7. Fra Torfastadir til AuSunarstaSir mork tæt Trap og 

storcellet Traplava med smudsiggronne, kornigt sonderfaldende 

augitiske TulTe, der ogsaa anstaae mellem Gangene ved Sta5- 

arbakki. Under Asmundargnupr paa Vididalsfjall Lagheld- 

ning 30° S. 12; lier og i Nesbjorg Y for Hopsvatn sort tæt 

Trap i udmærkede Soiler, ofte 6 — 8' lange uden Knudeled. 

Omkring Hopsvatn og Thingeyrar store tilsvommede og 

opsvommede Lavstrækningcr, hvortil vide, lladbundede og 

svagt heldende Dale udmunde, mod hvis Bredde de mellem- 

staaende Rygge staae meget tilbage. Ilalvben mellem Huna- 

floi og SkagafjorSr er særdeles opskaaret og udstykket ved 

storre og mindre Dale i alle Retninger. De storre og dybere 

lbbe meest op fra N. —S. eller NV. —SO. Mellem vedsiden 

af hinanden strygende dybere Dale gaae hyppige Tværdale 

eller Skard, som opsnitte Fjeldmasserne til Taffelpartier. Saa- 

lcdes mellem Långidalr, Laxårdalr og Vtåidalr. Et saadant 

Skards Middelhoide er omtrent 1100' (Skard* ved Mobergsell 

S. for Kirkjuskarfi 1044'). Yididalrs Bund midt i Halvben 

ved Foreningen af Thverå og Yididalså naaer ikkun 650'. I 

N. derfor Skard for Enden afHallardalr forende til Skibasta- 

fiir 716'. Middelhoiden af de saaledes udstykkede Partier 

kan sættes til 2000', sjeldnere 2500'. Tindaslol naaer 3372'. 

Hvor de nedre Lag ligge opslutlede langs Giljå ved 

Yatnsdalsfjall, Trap og tildeels wakkearledeMandelstene; ved 

Blanda og Laxå nederst mod HunaljorSr Trapmandelstene og 

tæt Trap med udmærkede Soiler, deelte ved hvælvede, i hin¬ 

anden passende Knudeled; længer op mellem Bolstabarhlid og 

Svinavatn ogsaa Traplava. I de ovre Lag optræder Anor- 

thitporphyr, foruden de sædvanlige Wakkemandelstene og lidet 

mægtige Leerbildninger. TulTe ere sjeldne, augitiske. Med 
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Palagonit forekomme de som skiktede, lost sammenhængende, 

nyere Alluvialmasser (Mohetla). Bænkenes Heldning er paa 

de fleste Steder ubestemmelig; under Reykjanybba 10° O. 9 

— 10, ved BolstaØarhlid 20° V. 8, Hallårdalr under Vindhæli 

50—60° N. 2, længer op i Dalen 40° N. 2,6. I Skardet ho- 

rizontal Bænkning. De jævne Linier ere de, som oftest sees, 

men en Heldning paa 5—10° angiver sig ofte paa Frastand. 

Det til alle Sider afsluttede og frilliggendeTindastol fremby- 

der det sædvanlige Udseende af smalle opkneisende, tidt sonder¬ 

revne Mure med Bænkeordning. For nærmere Undersøgelser 

oploser sig ofte denne Lagorden til mere forviklede Stillinger. 

Profil, Fig. 12. Strax S. for SkiSastaSir under Foden af 

Fjeldet i en Sideslukt med en lille Elv, der falder i Laxå, 

paa hoire Side: 

a) etslags Gang, tæt lys Trap, paa Siderne C*) morkere 

og med ufuldkommen Soilestruktur. Indsk. her 20° Y. 8. 

b) Wakkemandelsteen medZeolith i smaae lukkedeMandler. 

c) lys Trap med Kalkspath i Cellerum og paa Drummer. 

Heldning 20° N. 2,4. 

Gangen udkiler sig, for den naaer Bænkene d) længer 

op efter Bækkeslukten. Paa venstre Side er Gangens Ind¬ 

skydning 30° S. 2—S, 3 og Bænkenes 20° O. 6—0. 8. Saa- 

vel Bænkene som den indkilede Gang dreie sig paa begge 

Sider. Paa den anden Side Laxå er paa Heldningen af Hal¬ 

sen Indskydningen af 4' mg. lys tæt Trap, der gaaer leiefor- 

mig mellem Mandelstene med Calcedon, 40° S. 3. Denne 

Stilling slutter de førstnævnte; men en voldsom Bristning er 

her foregaact, som da overhovedet ikke sjelden paa Island. 

Paa Ryggen af Tindastol 0. for SkføastacSir aabner sig 

et kraterformigt, nogle hundrede Fod dybt, stort Indsnit (Fig. 

13 og 14). I Fjeldets halve Hoide paa Heldningen mod Ski8- 

astaftir Anorthitporphyr med tildeels decomponercde Kry- 
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staller; Chabazitdruscr fylde Rum, der synligt ere efter 

Anorthit. Ogsaa Trapmandelsteen med skjon stribet Calcedon 

i store Hulerum. Derover ved a) svagt udadheldende blæret 

eller fladcellct Traplava, Overfladen noget knudret. Overst 

paa Armen b) lys fladcellet, til Skiver klyvelig Traplava, 

der, ligesom overhovedet Traplavaen, ligner Varieteter af 

Heklas moderne Lavaer. Denne Lava (i Profilet betegnet 

med 1)) snoer sig omkring Trakten, indsk. ved c} 80° O. 

9,2, ved d) V. 8,6 o. s. v. Paa Armen b) ligger den deri¬ 

mod horizontal. Med Traplavaen dreier sig et eller flere ud¬ 

mærkede Obsidianbaand 3}, samt, mere forvirret, rod Slakke- 

breccie 4). Længer ostligt, og nede i Trakten Dolerittrap 

2), fiincellet, med anldbnc Skjæl og lydelig Feldspath. 

Paa Hoiden af Tindastol Celler her egentlig Eilifsfjall) 

indtager den samme Dolerittrap, der ligner Reykjaviks fiin- 

cellede, det smalle Plateau. Overfladen er paa samme Maade 

som omkring Rcykjavik sondersprængt. I flere Punkter syd¬ 

ligt for det beskrevne, hvorhen Traplavaen 1) kan forfolges 

som en Strom — dog uden de moderne Lavaers Slakkeover- 

flade — langs med Vestsiden af Fjeldryggen, optræde rode 

og sorte Slakker samt Obsidian, sort, baandstribet eller over- 

gaaende til Traplavaen som mork, noget fedtglindsende Steen 

med fladmusligt Brud, hvor glasagtig Feldspath sjelden er 

udskilt. Af lignende halvkredsformige dybe Indsnit sees flere 

paa begge Sider af Fjeldets flade og smalle Ryg. Det be¬ 

skrevne er det for Undersogelser bekvemmeste; de steile 

Sider ere ingenlunde altid tilgjængelige. 

Paa Veien sydligt omkring Tindastol passeres henimod 

Skard paa en fodbred Sti langs den steile Heldning grove 

Tufbreccier, hvor fra haardt, kornigt og rustbrunt Bindemid¬ 

del sorte, porose, undertiden bombelignende Brokker staae 

ud som Knuder ligesom Tilfældet i Selsundsfjall ved Hekla. 

4 . 
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Disse udstaaende Knuder give for Vandreren et velkomment 

Fodfæste paa de steile Heldsider, hvor Tuffens Overflade for- 

ovrigt er jævn og glat. Derover sees hoiere oppe Traplava 

udhængende i styrtefærdige kolossale Masser. Tufbreccien 

gjennemsættes af vredne Traplavagange med horizontale Soi¬ 

ler. Anordningen bliver paa Sydsiden meget forvirret. 

Tindastol fra Fagranessiden: nederst Trapmandelstecn 

med Calcedon og Chabazit, derpaa rode Wakkeluffe med 

Chabazit og indklemt V mg. Trap. Heldning 10° S. 5. 

Gange i h. 8,6 med smaae Forrykninger. Længer op Trap¬ 

lava med oftest tomme Cellerum. Gang h. 7, 2' mg., mor¬ 

kere og svagt giindsende paa Siden, men kun som en Som, 

med Spor af Soilestruktur. Strax vedsiden en anden i h. 8. 

Disse Gange kaste sig under Vinkler, folgende den angivne 

Hovedretning, og skjære en ældre i h. 11, hvis Masse for 

Oiet ikke viser sig forskjellig — mork tæt.Trap. Overst, 

hvor en lodret Væg hindrer Opstigningen til Ryggen, Trap- 

lavaer, fladcellede eller meget opblærede. Mellem dem 1—2' 

mg. Tuffleerbildninger. I de steile Vægge falde Stykker af 

Bænkene ned mellem Gangene; disse rage da taarnlignendc 

iveiret, saaledes en i Kamafsats over Fagranes med et fril— 

staaende Stykke paa 40—50' (Fig. 15). 

Nordligt under Tindastol ved Stranden optræde Trap- og 

Wakkemandelstene, rige paa Krystaller. Ved Laxåvik N. for 

Hvammr flere Gange, 2—4' mg., h. 1,7, med kun 4—6" 

tykke Tværsoiler augitisk skimrende, gjennemsættende lysere 

tæt Trap, der overgaaer til Mandelsten. Grundmassen i denne 

er snart sonderfaldende, og man kan da udtage de skjore 

Mandler, ofte langstrakte og parallelliggende, eller den er 

haard, og Mandlerne aabne sig for Slaget. De vise Chabazit 

alene, eller Laumontit og Harmotom siddende paa Chabazit, 

Desmin og Stilbit paa tæt Zeolith; sjeldnere Apophyllit; 
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Mesotyp paa Traadzeolith. Kalkspath er her mere gjennem- 

voxet med Grundmassen. Mandlernes Skal have ofte et lille 

Hul i den ene Ende, Kalkspath sidder i enkelte Rhomboedre 

paa Bunden af det med Zeolither beklædte Rum. Paa smaae 

Druinmer Traadzeolith, hvorpaa i Ridser midtofter fine, heelt 

udviklede Bergkrystaller. 

Paa den anden Side ved Gierhallarvik meest sort tæt 

Trapmandelsleen med enkelte storre Blærerum, hvori paa 

lavendelblaae Calcedonskal med Rhomboederspidscr og en¬ 

kelte mere udviklede Quartskrystaller sidde skjonne Kalk- 

spathskalenoedre. Hvor Grundmassen er mere decomponerct, 

optræder Chabazit. Gange h. 12,2, er 8—10' mg. Samme 

Retning have, som det synes, Gange i den lodrette, vel 400' 

hoie Drangey. 

Fra en midiere Hoide under Tindaslol lose, store, mod 

Spidsen udtrukne Bergkrystaller. Ogsaa et Stykke kornigt 

Kalk fandtes her, formodentlig fra en Gangdrum. Gang- 

drumme med Kalkspath forekomme i Esja. 

Paa Veien fra SkartS over VicHdalr, Mobcrgsell, Svina- 

valn og Valnsdalr til Grimslungur de sædvanlige beskrevne 

Varieteter af Trap og Mandelstene. Mellem Thvera ogKirkju- 

skard den for omtalte Trachytporphyr. 0 

Profil fra lllvithishnukr, S. for Kirkjuskarfi, omtrent 1000' 

over Skardet ved Mobergsell CFig. 16): 

1) nederst, tæt Trap, Mandelstene og Wakker. Held- 

ningen ubestemmelig. 

2) Anorthitporphyr med rod Wakkegrundmasse, hvoraf 

*) Navnet er her simpelthen petrographisk — ifolge den udmærkede 

Porphyrhabitus. Det er tor bemærket, at sandsynligviis alle Is¬ 

lands trachytiske BHdningcr blive nærmest at henforc under Abiehs 

„Ta chy tp orphy rer. “ 
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de noget angrebne Krystaller kunne udloses; de naae til 2" 

og ere alleroftest Tvillinger, Sarnmensætningsfladen M. For- 

saavidt de rue Flader kunde maales, svare Vinklerne til Anor- 

thitens. Gjenneingangene hos Anorthit i Thjorsårholts Lava 

vise ogsaa Tvillingsdannelse. Paa Dalens anden Side op¬ 

træder Porphyren med frisk sort Grundmasse som ved Baula. 

Kun i den friske forekommer Olivin. 

3) Tufbreccie med sorte Slakke- og traadige Pimpsteens- 

brokker. 50—G0° O. 11. 

4) Traplava paa begge Sider deraf med Slakker og 

Kruster af Glas. 

5) forskjelligtfarvet Do., lig Blegfeds under SkardslieiSi, 

blæret, stribet, ved 5' grovknudret som violet Breccie. 

6) stribet og spraglet Begsteen og Perlesteen. 40° V. 11. 

7) Traplava, slufrig-klyvelig. 

Klyvningsretningerne hos 5) gaae meest vertikale; det 

hele overste Parti svinger ostligt i en stor Bue fra Stroget 

i h. 5 til h. 1. Profilet er fra det meest opsluttede og 

mindst forvirrede Sted. 

Trachytbildninger, der nærme sigBaulas, sees i Reykja- 

nybba over Giljå, her, efter Ombringboendes Beskrivelse, 

med storre Jernkies; og i Nærheden af AsmuncSargnupr paa 

Ryggen af Vifiidalsfjall. De udmærke sig, som altid, langtfra 

ved Farve og skarpere Former. 

To Profiler fra Vatnsdalsfjall, Fig. 17 fra Dalsiden nord¬ 

ligt for Hvammr, Fig. 18 fra en Sideslukt lige ved Hvammr, 

vise, skjbnt ufuldkomment, den sædvanlige Anordning. 

1) Trachytbildning i Gang, uregelm. h. 12. 

2) Her Holdningen 40° O. 11. 

3) Kolonneknippe, sort, tæt* meget haard Trap. 

5) Trapgang h. 11,7. Bænkene 10—20 N. 1. 

4) 40—50° V. 6—7. Mandelsteensbænke med Kalkspath 
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i stumpe Rhomboedre og spidse Skalenoedre, Quarts og Cal- 

cedon. Blærerummene sidde meget tydeligt i to Retninger; 

en folger Lagenes; en gaaer vertikalt ned, meest med Quarts 

i lange, vredne Stængler, indentil hule og besatte med 

Krystalspidser; ogsaa med Kalkspath. Den stribede Calcedon, 

der, som ofte Tilfældet, ikke fylder Blærerummene heelt, 

sidder med horizontal Overflade paa Bunden af de skraanende 

Celler (x Fig. 19). Over disse Bænke rodbrun Tuf, spækket 

med Kalkspath og Grbnjord. Derpaa sort tæt klingende Trap; 

stribet, fiincellet, violetfarvct Do. I de heldende faste Bænke 

have foregaaet langsomme Forskydninger; de vise Spejlflader; 

et Kalkskalenoeder, udstikkende af en Druse ved en saadan 

Spejlflade, var tilslebet paa Undersiden. 

De anforte Iagttagelser vise forskjellige Gangsystemer, 

der, hvis man antager de nogenlunde i samme Retning for 

geognostisk sammenhorende, idet de betegne Retningen 

af et vist Tidsrums e fte rh aanden arbeidende V ul¬ 

ka ni te t, efter Alderen blive: 

1. et omkring h. 12. Tindastol, Hrutefjorflr, Vatnsdals- 

fjall, Baula, Hals. 

2. et omkring h. 7—8. Saurbær, Hestr, Norflrårdalr, 

Kalmannstunga, HrutafjarSarhåls, Grimslungur, Tindastol. 

3. et h. 3—5. Baula, Saurbær, ViSey, Hruni. 

4; h. 4, Spalteretninger af den aktuelle Yulkanitét, angi¬ 

vende sig ved fyldte og ilfyldte Revner samt ved 

Kjædetog. 

At sammenordne parallele Gangsystemer kan ikke synes 

utilladeligt, naar man af Walterhausen erfarer, at Spalteret- 
# •• 

ningen 4 gjor sig gjældende tværs over Ocn fra Krisuvik til 
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Myvatn. Paa samme Maade, troer jeg, har en ældre Tid 

været betegnet ved en anden Spalteretning, der kan forfølges 

fra Hals ved Hval fjorår til ud i Skagafjorår. De Trapled, 

hvori et udbredt Gangsystem ikke sætter op, falde efter det 

ved den Spalteretning betegnede afsluttede Tidsrum. De 

store Trapelager kunne altsaa ordnes. Kun maa man ved en 

saadan Ordning ikke gaae for langt i Detaillen, hvorved man 

let forvexler det Samtidige med det Paahinandenfolgendc. 

Efter disse Gangforhold altsaa blive at opstille, idet den 

geognosliske Udbredelse ansees som det Tvingende, foruden 

moderne Tuffe og Lavaer: 

1 og 2. ældre Trap og Tuf i to Afdelinger, begge med 

Dolerittrap, den overste ogsaa med Anorthitporphyr. 

3. yngre Trap og Tuf. Sideordnet især med dette Led 

er den ved udbredte Palagonittuffe karakteristiske Formation. 

De trachytiske Bildninger forekomme i alle Afdelinger, 

ligesom, forsaavidt de optræde som Gange, disses Strøg til¬ 

hore alle tre Gangsystemer. Hvor Spdrgsmaalet er om deres 

genetiske Natur, bliver dette et vigtigt Faktum. Palagonit¬ 

tuffe optræde ogsaa sparsomt lige til i de ældste Afdelinger; 0 

som udbredt Formation faae de derimod en høiere Plads 

(Cfr. især Forholdene omkring Hvalfjørår). At den let for¬ 

anderlige Palagonit optræder forandret i de ældre Afdelinger, 

er begribeligt. 

At imidlertid en saadan Opstilling og Ordnen kun i det 

Store er rigtig, bliver indlysende, da de i Detaillen gaaende 

Undersøgelser igjen oplose enhver Afdeling i liere, da selve 

Landets Configuration viser en Mangfoldighed af Systemer, 

hvor man fast maa mistvivle om Tilbageførelsen til Regel, 

J) Mod Bunscns Opstilling af Palagonittuf som ældste Bildning kan 

derfor kun siges, at den er ikke geognoslisk tvingende. 
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og, trocr jog at kunne tillægge, da Dannclsesrnaaden overalt 

har været sig selv lig, og giver eet stort Billede, idet der 

idetmindste saare liden Nødvendighed er for at antage den 

ældre Vulkanitet paa Island optraadt under væsentlig anden 

Skikkelse end den aktuelle, submarine og supermarine. Iagt¬ 

tagelserne selv domme. Jeg maa kun nævne hvad de for 

mig udtale. 

Naar Waltershausens Resultat er, at forskjellige vul¬ 

kanske Systemer gjennem forskjellige Tider have dannet Is¬ 

land, maa jeg dog studse over, saavidt jeg kjender denne 

Scene, at han liar udseet fast den storste Rolle til en lateral 

Injection, hvorpaa han fra Militello paa Sicilien har seetEx- 

empel.1 De sjeldne indklemle Bænke træde dog paa Island 

tilbage for uimodstridelig stromlignende. Man kan ikke som 

Regel forestille sig engang dannede Tuflag, opskiktede til 

en vis Hoide, at blive opspaltcde efter horizontale Retninger 

af 20—50—100' mægtige, sig indklemmende Lavabænke og 

derved efterhaanden spredte, idet de samlede Lag tilsidst 

naae den tredobbelte Hoide. Bænkenes Mægtighed i Forhold 

til Gangenes, disses ikke tilsvarende, altid skarpt adskilte, 

heller ikke i den Grad hyppige Optræden svarer ikke til In¬ 

jection, heller ikke til Niddas Idee om Gangenes Overflyd¬ 

ning. Det aktuelle Monster angiver andre Veie. Iagttagel¬ 

serne benægte ikke Virkeligheden, endnu mindre Muligheden 

af Injection, men benægte den som Regel i Trapformationen. 

En Sammenstilling af det bekjendte Material om Island 

viser yderligere Islands ensartede Bygning, men vilde, da 

Gangstrog mangle, kun blive en Opregnelse af beskrevne 

Varieteter. 

De trachytiske Bildninger optræde foruden paa de an- 

\ 

*) Gottingcr Studien, 1845. Pag. 391 o. f. 



56 Theodor Kjerulf 

forte Steder i Drapnhltåarfjallx) og Raudaberg2) under Sne- 

fellsjdkul, Rauduskrida ved Hamarfjorår,3) ved Eskifjorår eft. 

Waltersh., Geldingafell mod Hrutaljorår,4) RauSukambar ved 

Thjorsår og Oxnadalr paa Nordlandet eft. Bunsen, ved Hor- 

nefjorår (Raudaberg) ,5) og paa Nordlandet „i Hofdefjeld, 

Nostevig, i Thingo-Syssel, i Mokollsdal,“ 6) endelig i Smor- 

Ijall paa Ostlandet efter Nidda — paa alle Steder af ringe 

Udstrækning, og, saavidt af Beskrivelserne kan sees, under 

Forhold som ved Baula eller som ved Indridastadir. 

Mærker efter Skuring ere ikke sjeldne, men Bjergarterne 

ere ikke vel skikkede til at opbevare dem, da Overfladen 

saa let forknudres eller brister. Bedækninger ere ogsaa hyp¬ 

pige, og det er kun ved omhyggelig Sogen at man faaer 

nogle Aflæsninger. 

I Bugten ved Fosvogr inderst paa Dolerittrappen utyde¬ 

lige Furer h. 10,7—11 lige under de afskaarne Tuflag (Profil 

Fig. 2). Tuffen er afleiet senere end Skuringen. Længer 

hen mod Reykjavik folgende Bugten udm. tyd. b. 11,4—11. 

Spor af Jettegryde med Chorde paa 4'. Utyd. Striber h. 9 

—9,4. 30' over Kysten grove og fine Furer og Striber h. 

11,4—11,7; i Havbrynet lige nedenfor li. 10,6—10,2—11 —11,4. 

Middel ved Fosvogr h. 8,2 rv. 

'S. for Reykjavik ved Varden h. 12,2 usikre Furer. Over 

Laxå h. 11,2—12,6 tyd. (Etsteds utvd. li. 1,7). VedHafra- 

vatn usikre Mærker h. 10 — 11. Alt paa Dolerittrap. Middel 

ved Reykjavik h. 9,3 rv. Laxå h. 10,1 rv. Hafravatn li. 7,6 

rv. Endelig mellem Leiruvogr og Gufunes li. 11,4—11,6 o: 

h. 8,3 rv. 

O Maehenzic 375. 2) Robert 92. 3) Do. 249. 4) Do. 121. 

5) 01 afsen 811. •) Do. 661 ojr 405. 
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Mellem Tungufljot og Hvitå paa Klingstenene Rifler og 

Furer h. 6,1—6-—5,6. Fremdeles h. 6,4, Spor h. 5,4 o: h. 3 rv. 

Ved Hvitå paa Doleritlrap Striber h. 1,2. Kort for Over¬ 

fartsstedet ved Brunarå h. 1. Ved Brunarå fine Striber h. 

3,3—3,6 o: h. 12,5 rv. 

Mellem Thingiies og Hestr ved Grimså h. 4,4—5,5 og 

storre Furer h. 7,3 o: h. 2,1 rv. og h. 4,6 rv. 

Paa Fersliklahåls Striber h. 5,5—5,6 o: h. 2,7 rv. 

Mellem Hredavatn og Stafholt ved Nordrå, venstre Bred, 

30' over Aaen h. 3,5 o: 12,6 rv. 

Ved Kjarrå paa Heldningen af venste Dalside grove Stri¬ 

ber h. 5,3 — finere h. 5,4—6,4 o: h. 2,7 rv. 

Paa Griothåls meget usikre h. 4 o: h. 1,1 rv. (?). 

Over Hvammr ved Baula, i Dalen med Gangene, paa 

den hoire heldende Dalside Striber li. 3,2—3,4—3,7 o.* h. 12,5 rv. 

Mellem Uxavatn og Brunnar paa Plateauets Dolerittrap 

paa flere Steder utyd. h. 7,4—11,2, meget udmærkede h. 

9,7—10—10,2 o: h. 6,4 rv. og h. 7,1 rv. 

Paa Hrutafjardarhåls mindre sikre Furer h. 2—2,3 o: 

h. 11,2 rv. 

Ved Midhop mod Thingeyrar utyd. Striber og Furer paa 

den sorte tætte Trap h. 3 o: h. 12 rv. 

Mellem Sandfeli og Arnarvatn paa Plateauets Dolerittrap 

svagere h. 10,5 — 10,7, tyd. h. 11 o: h. 8 rv. 

Skuringsretningen — hvorfra og hvorhen — bliver paa 

Stedet egentlig uafgjort. De til Skuringsphænomenet horende 

Rullestene udsige Intet, de ere overalt næsten de samme li¬ 

gesom de anstaaende Varieteter. Fjeldene selv have ikke 

som Skandinaviens tydelige tilslebne Former. Aflæsningerne 

anseer jeg ikke tilstrækkelige til for sig at kunne gjore no¬ 

get Udslag i det maaskee endnu ikke ganske uddebatlerede 

Frictionssporgsmaal. 
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Tillæg 1. Argumenter til Hoidcbestemmelscrne. 

Paa Reisen var medtaget No. 6 af Universitetets Kapsel¬ 

barometre, der i Reykjavik sammenlignedes med Dr. Thor- 

steinsons Barometer å siphon. Den fundne Correction er til¬ 

lagt overalt, hvor Maalingen kunde stottes til Hr. Thorstein- 

sons daglige Observationer i Reykjavik. Hvor Barometrets 

Temperatur ikke er anfort, er Barometerstanden reduceret 

til 0°. 

Thingvellir. Middel af 8 Observationer fra 27—29deJuni. 

Thingv. 741.37 5.56 
Reyk. 751.24 7.08 SP^64”10'- Hoide = 346/7. 

Laugardalr 12te Juni 3 Eft. 

Hoide 247'. 
L. 743.62 9.1 

(intcrp.)R. 753.0 14.4 12.4 

Geysir 13de Juni 5J Eft. og 15de 4 Eft. 

745.57 7.1 745.67 11.9 ... 
754.65 11.1 753.74 8.8' Iloide 304'> der erMid- 

del af 320.8 og 287.1. 

Efter Bunsen 110 mtr. 

Haukadalr 16de Juni 8 Aften og 17de 7J For. 

748.86 5.4 749.36 8.3 

760.2 12 8.2 761.3 13.6 9.7 IL 330'’ der crM‘ 

af 322,15 og 335.35. 

Solheimr ved Laxå, S. for Hruni. 

748.14 7.4 
17de Juni 8 Aften nc. A „ Q . II. 398'.3. 

761.0 lo.b 8.1 

U5a ved Hvitå under YorSufell. 

25de Juni 8 Aften og 26de Juni 8 Morg. 

751.32 8.2 753.42 9.0 

755.76 6.9 756.94 7.9 
H. 140'. 

M. af 155.3 og 123.1. 
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Hals under Bjorfell ved Hekla. 

Sammenligning mellem Barometerstanden her og i 

Reykjavik. De med * betegnede ere interpolerede 

for R. efter de sædvanlige Observationstider. 

18de Juni 8 Aft. 744.14 4.5 752.98 8.3 

19 - 8 M. 742.09 6.6 * 751.18 9.2 
\ 4 E. 741.34 9.5 749.95 7.9 

8 A. 740.59 6.1 751.35 7.3 

20 - 8 M. 738.61 5.7 749.55 8.5 

8 A. 739.10 6.3 749.86 5.2 

21 - 8 M. 737.41 7.1 * 748.69 9.6 

A. 740.09 9.3 * 749.36 7.7 

22 - 8 M. 740.10 8.7 & 747.59 9.0 

4J E. 733.56 8.2 746.73 10.0 

10 A. 737.01 5.9 tt 746.71 6.6 

23 — 6 M; 743.13 7.8 754.44 8.7 

5 E. 745.93 11.1 tt 754.47 10.4 

10 A. 744.63 6.9 tt 754.26 6.6 

24 - 8 M. 741.34 8.9 * 752.08 8.3 

4 E. 743.16 8.6 753.78 9.3 

9 A. 742.79 5.8 tt 753.52 8.1 

25 — 7 M. 740.20 8.2 tt 753.15 8.2 

740.84 7.51 
MiddeT751og g 27 <p == 64°5' H. 362/7 

Bjolfell, Tindelfjall, Rauftoldur 19de Juni. 

Top af Bjolfell 10 F. 711.6 9.8 7.2 R. 752.6 12.8 10.1 

Dalbunden 111 _ 732.4 11.9 9.2 

Tindelfjall 12£ - 720.62 7.3 

Rauftdldurs Bund 2\ - 721.21 7,5 

Bjolfell 1436' CM. af 1408' ref. til Hals, og 1465', ref. 

til Reyk.) 

Dalbunden 660'. Findfj. og RauS. Bund 990' 
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Tufkjæde NO. for Næfrholt i Fortsættelsen af Långfeli. 

21de Juni 2f Eft. 708.3 12.9 10.2 

R. = 749.23 9.7 H‘ 1537' CM‘ af 

1575' og 1498'). 

Selsund og Selsundsfjall. 

Selsund 22de Juni 10£ Form. 735.4 10.7 8.6 

R. 749.9 12.8 9.5 

Selsundsfjall 12£ — 708.4 10.5 7.1 

R. * 747.36 9.2 

Selsund 495' (M. af 505' og 485'). 

Selsundsfjall 1480' CM. af 1478 og 1480). 

Hekla og Basis O: Hoiden af Selsundskjæden ved ostre 

RauSoIdur. 

23de Juni Heklas Top 12£ Form. 634.09 1.9 

R. * 757.3 12.8 10 

Basis 10 — 696.41 8.3 

R. 758.0 12.8 9.8 

Hekla 4532' CM. af 4565'.6 og 4499'.6). 

Heklas Basis 2133' CM. af 2170.9 og 2095.4). 

Dyrastadir. Sammenligning: 

1 Juli 8 Aft. 738.19 6.4 736.78 7.4 

10 — 739.41 4.9 •v 746.99 5.7 

2 - 8 M. 739.68 5.8 * 747.10 9.1 

2 — 738.85 8.1 * 756.50 11.7 

8 A. 739.47 4.1 747.30 8.3 

3 - 8 M. 739.66 6.9 tt 748.17 8.6 

5| — 742.35 5.8 tt 749.82 7.5 

8 A. 741.89 4.5 750.04 6.5 

4 — 8 M. 744.72 7.1 
w 
■#% 752.45 8.5 

-. 745.93 9.6 * 754.91 9.4 
» 8 A. 746.63 6.2 755.58 8.1 
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5 Juli 8 M. 748.36 9.8 * 757.48 8.3 

4 — 748.53 8.6 758.34 9.9 

6 — 10 F. 750.97 8.4 760.58 8.2 

6 — 753.27 9.1 * 760.82 
• 

9.7 

8 A. 753.68 8.4 760.94 8.4 

7 — 4 E. 753.51 10.0 762.0 9.5 

10 A. 753.54 8.9 tt 762.22 7.9 

8 - 10i — 752.59 7.8 * 760.89 7.4 

9 - 6 M. 751.16 8.2 759.81 10.3 

746.12 6.98 
Middel ?5444 g52 <j> = 64°20' H. 292'.1 

Baula 3die Juli, ref. til DyrastaSir. 

Basis 10£ Form. 714.8 7.5 7.1 

3-400' und. Top '12* - 676.2 7.8 2.8 

Kjæden 12 F. 4de Juli 695.2 17.0 9.8 

Litli Baula 2£ F. 683.1 9.9 4.2 

Baula 2900' 

L. Baula 2496' 

Basis 1125' 

Kjæden 2105' 

Plateau ved Sæluhus under Skjaldbreid 

29dc Juni 4 E. 723.7 11.5 9.4 

Thingvellir 6 M. 741.7 6.4 5.2 H' 1024' 

II ru ta fj ard ar hals 

Ilte Juli 10.]- M. 727.0 13.8 10.3 

Reykir 70'over Fjorden 8 M. 744.2 12.0 10.2 

* y = 65°15' H. 705' 

Sk ard overst i Hallardalr mellem Ranafell og Sandfell 

15de Juli 3i E. 726.2 11.0 8.3 

Ytriey, 25' over Soen, 8 M. 745.2 9,5 8.0 

(p = 65°45' H. 716'. 
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H. 3372 

Skidastadir 

17de Juli 10 Form. 758.1 11.2 9.9 

Stranden ved Hvammr 12| — 766.3 11.5 7.9 

H. 283' 

Tin dastol CEilifsQall) 16de Juli 

Toppen li E. 671.6 11.2 8.5 

Skidastadir 8* M. 752.8 8.5 8.1 

Kvennastadir ved Trollebotne 

20de Juli 4 Eft. 732.2 13.9 11.1 

Fagranes, 100' over Fjorden, 11 F. 747.4 13.4 8.2 

<p = 65°45' H. 650'. 

Skard ved Mobcrgsell 

21de Juli li E. 721.7 8.2 7.7 

Kvennastadir'11^ F. 733.2 11.9 7.8 

Plateau ved Sandfell 

25de Juli 4 Eft. 713.1 18.7 17.2 

Grimstungur, 400'over Soen, 8 M. 755.8 14.7 11.8 

1696 eller 1700'. 

H. 1044 
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2. Nogle Optegnelser fra Geysir. 
* 

Ved Sammenligning med Lottins Plan des Geysirs ville 

maaskee de af mig paa Stedet for rimeligst antagne Parallel¬ 

spalter forsvares. De gamle Gcysirkilder og Strokkr. Geysir 

c, m og Laug p. Laug o, q og r. Alt i h. 10—9,4. Store 

Geysir og Hver x komme derved til at ligge som alene; men 

forst stemme disse Retninger med det forhaandenværende 
* 

Gangstrog i Langarfjall, dernæst forener Antagelsen af 

Spalter i NNO. just alle de saa mærkeligt forskelligartede 

Kilder. Parallelspalterne adskille dem, forene derimod til 

Exempel nogle mindre, som staae i synlig Forbindelse. 

Paa begge Sider af Hver r ligge intermitterende Kogkilder; 

de have sine smaae Eruptioner oftest samtidige; det mellem¬ 

liggende Bassin af Hver r er derunder i en mærkelig tilsva¬ 

rende Oscillation. 

I Bunden af den med Fumaroller besatte Kloft lige un¬ 

der Geysirkonussen var, hvor den ender V. for Bassinets 

Centrum, et nogle Fod dybt Hul med Vand, hvori en spar¬ 

som tilsyneladende regelmæssig Dampexhalation condenserede 

sig. De smaae Blærer opspirede paa hoire Side fra Geysir- 

konussens Underlag af decomponeret Tuf. Kloften havde 

under mit Ophold ved Geysir intet Tillob. I Renden over 

dens Endevæg var intet rindende Vand; hver Gang Geysir- 

bassinet under en Detonation flod over, fandt det kogende 

Vand Aflob nedover Konussens ostre Side. Vandets Temp. 

i Kloften havde en mærkelig Variation og steg med Tiden 

for den store Eruption, den angiver saaledes et Maal for 

Geysirkonussens Temp. — Temperaturangivelser fra Geysirs 

Overflade ere af liden Interesse. Den 12te Juni havde Geysir 

havt Eruption. Strokkr var under mit Ophold rolig. 
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13 Juni h. 12 Mid. 26°.2 C. 14.2 C. 

1 3 Det. 

3 23 Det. 

6 24.8 73.2 

7 13 Erupt. 

7 55 E. 

8 28.5 72.3 

9 28 E. 

10 27.8 73.5 

10 23 Det. 

11 43 E. 

14 Nat 12 26.1 76.3 5.2 

12 28 E. 

1 13 E. 

1 18 Det. 

2 15 81 

2 43 E. 

3 19.2 79 Det. 

3 26 E. 

3 53 22.9 Det. 

4 13 E. 

4 56 E. 

5 8 17 2 77 i •• 

9 15 Det. 
C 

10 23 Det. 

10 43 32 84 

11 13 32.6 82.3 

Nid. 12 28 34.4 78.2 i 
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12 58 Det. 

3 13 28.3 76.2 11.8 

4 13 E. 

4 28 30.2 Det. 11.0 

4 58 31.3 77.2 

6 25.8 71.5 9.3 

6 29 E. 

15. Nat 12 38 Det. 

28 Det. 

328 Det. 

4 Det. 

5 40 Det. 

98 22.1 84.2 13.1 

Mid. 11 43 Det. 

1 28.1 81.3 13.9 

138 Det. 

2 29.3 83 

318 Dét. 

413 30.4 80.2 13.4 

4 45 E. 

5 29 Det. E. 

613 30.9 78.5 10.1 

7 22 Det. 

7 33 Det. 

813 31.1 80.4 7.1 

8 26 E. 

9 43 33.1 82.3 2.8 

9 55 E. 

a 
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104 Det. 

1123 Det. 

11 38 33.1 86.6 3.1 

1157 Det. 

16—12 7 Nat 

12 38 31.9 
i 1.3 

12 54 

133 Det. 

138 

1 48 28.9 86. 1.5 

2 23 

2 52 Det. 

3 38 27.4 82.3 3.2 

3 54 

75 Det. 

7 28 29.1 82.0 10.2 
8 59 Det. 

94 31.8 85.4 9.6 

10 49 Det. 

11 13 34.4 86.2 14.9 

Mid. 1213 36.2 78.4 15.1 

Det. 

4 24 Det. 

4 25-30 Erupt. . 
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3. Magnetiske Iagttagelser. 
Til Iagttagelse af den horizontale magnetiske Kraft paa 

Island var af Prof. Hansteen medgivet Svingeapparatet med 

den Dollondske Cylinder (Magazin for Naturvidenskaberne 

IV, 2) og et Chronometer, Observatoriets, Kessel No. 1280. 

Hvor Tiden og Veiret tillod det observerede jeg dermed lin¬ 

der Reisen paa nogle af Hvilestederne, idet jeg for at und- 

gaae de i snævreste Forstand lokale Indflydelser gjerne valgte 

Tunet til Observationssted, eller Eng, fri for nære opsprin¬ 

gende Fjeldpartier. 

Observationerne saavelsom Beregningerne ere udforte 

efter Prof. Hansteens Anviisning. Elongationen var altid 30°. 

Ikkun een Gang kunde 360 Svingninger med nogenlunde Sik¬ 

kerhed tælles, oftest maatte standses ved 290, da de allerede 

her begyndte at blive umærkelige, især naar som ofte Naalen 

tillige var i en oscillerende Bevægelse. Denne Oscilleren, 

der ogsaa i stille Veir kunde indtræde pludselig eller tiltage 

og aftage under samme Observation, forklarer de storre Dif- 

ferentser mellem dé reducerede Svingetider af hinanden umid¬ 

delbart paafolgende Observationer paa samme Sted. 

Correctionen for Uhret er ikke tillagt. Da dels Gang 

kun paa Tilreiscn blev sammenlignet i Christiania og Kjoben- 

havn, og derefter ved Iagttagelserne paa Island maae antages 

retarderende 4" daglig, vilde Correctionen blive constanl, 

-|-0".04 for hvert T, eller — 0.0001 for hvert T udtrykt i 
t — 

Gaussiske Eenheder. 

Den Dollondske Cylinder har under Reisen ikke lidt no¬ 

gen Forandring i magnetisk Kraft. Prof. Hansteen har ob¬ 

serveret med Svingeapparatet for og efter Reisen paa Mar¬ 

morpillen i Christiania Observatoriums Have, og ikke fundet 

nogen mærkelig Differents mellem de reducerede Tider for 

3)0 Svingninger. 
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Alle de islandske Lavaer og fastere Trapbjergarter have 

en stærk Jerngehalt, der undertiden beviislig optræder lil- 

deels som Magnetjern. Nogle af dem indvirke derfor i Haand- 

stykket mærkeligt paa Compasset. Fra Leiestederne ere 

altraktoriske Masser spredte i de losere Bedækninger, selv i 

Torven. Geognostisk forklarlige ere saaledes Lokalmagne¬ 

tismer her næsten overalt, men ikke overalt i samme Grad. 

Det var saaledes at vente, at Omegnen af Hekla, hvor de 

friske vulkanske Masser mode i Udkanten af den brune Tuf- 

formations Territorium, maatte besidde en mærkelig Lokal¬ 

magnetisme, som derimod var mindre sandsynlig ved Geysir 

i Tufformalionen, eller ved Thingeyrar paa de vide Stræk¬ 

ninger af til- og opsvommet Land. Virkeligt give ogsaa 

Observationerne fra Hekla og Geysir respeetive den stær¬ 

keste og svageste horizontale Intensitet af de nedenstaaendc 

9 forskjellige Observationssteder. Forovrigt sees, at den ho¬ 

rizontale Intensitet aftager fra Melar C65°7' Br.) i en Linie 

omtrent lige mod Syd over DyrastaSir (64°49' Br.) til Thing- 

vellir (64°15' Bi\); fra Keflavik derimod yderst paa Halvoen 

i SV. aftager den i en, den forste skjærende, Linie omtrent 

mod O. over Thingvellir til Geysir. # 

Tiden for 300 Svingninger er oftest beregnet af 290 

observerede Svingninger. Ved nogle Observationer, der tid-' 

ligere bleve afbrudte, eller for Controllens Skyld, er den ogsaa 

beregnet af 100, 200 eller 300 Svingninger. Correctionerne 

for Temperatur og Svingebuens Aftagen til den halve Begyn- 

delseselongation ere tillagte. 
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Tid i 
Stedets Meridian 

T = red. 
beregnet Tid af 300 

af Svingn. 

llorizon- 
tal Inten¬ 

sitet i 
Gaussi- 

ske Een- 
hedcr. 

Den lio— 
rizontalc 
Intensitet 
i Christi¬ 

ania 
1.5545 

Keflavik 2 Juni F. 101*55' 200 Sv. 934".78 
T h i n g-_ 
vellir 11-10l>28'200 969.70 

--- 10 41 290 970.10) g7007 

300 970.04/ ‘ ‘ 

--E. 5 27 200 966.02 

-- 5 45 290 966.77) 967Q4 

300 967.311 

1.1678 

1.0852 

1.0844 

1.0936 

1.0912 

0.6996 

Mellem 
Geysir 

og 
Strokkr 15 - F. 111*49'200 989.37 1.0425 

-- 12 29 290 988.72 1.0437 

--E. 10 44 290 991.48) 

360 991.59) 
991.53 1.0380 

—- 11 8 290 992.21 1.0366 

Ilåls un¬ 
der 

Hckla 20 -E. 61*22'290 904.68) 

200 904.98/ 
904.83 1.2464 

-- 6 39 290 904.74 1.2467 

— 24 — F. 9 53 290 906.82 1.2410) 

--E. 4 52 200 900.74 1.2578/ 

Dyrasta- 
Sir under 

Baula 5 Juli F. 101*28' 290 930.90 1.1776 

-- 11 0 290 931.25 1.1767 

» 

0.8037 

--(E. 5 41X290) (923.90X1.1955) O 

Denne Obs. foretaget i et Skuur mellem Bygningerne, de ovrige paa 

Tunet 2—300 Skridt derfra. 
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Dyrastadir 

underBaula 6 Juli E. 7 20 290 930.86 1.1777 

Melar ved 

Hnitafjordr 9 — 

Thingeyrar1) 13 — 

SkiSastadir 

V. under 

8i>57' 290 922.36 1.1995 

7h V 290 985.33 1.0508 

7 13 100 990.15 1.0409 

7 37 290 983.70 1.0546 

Tindastol 16 — E. 8H12' 290 934.40] 

300 934.13 \ 934.63 1.1682 

200 935.36) 

--- 8 29 290 931.881 

300 931.88 > 931.90 1.1751 

200 931,94) 
•• 

Fagranes O. 

under Tin¬ 

dastol 18 — - 8h38'290 937.09 1.1621 

- 19 - F. 10 23 290 938.91 1.1576 

J) Formedelst stærk Vind observeredes i cn fritliggende tom Faare- 

stald, bygget af Torv og Drivtommer. 

t 
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